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വിഷയവിവരം. 

പ്രസാധകപ്രസ്പാവന 

ചില സ് മരണകശ---കെം. സിം മാമ്മന്മാപ്പിള. 

അത്ഭതയോഗി-പി. വിം ജോങ്ങ് . 

വൂഠാഠം 

മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്” -__എം, സിം കുഠിയാക്കോസു റമ്പാന്. 

ഉ൯൪ശ് ഭളേംയാത്ര-എ;ുത്തുകശ-മലങ്കര മല്പാന്. 

ഒന്നാംവാരഷികസ്മരണ_മനോരമ- 1 903. 

അത്ഭതവാനെഠ അത്ഭതങ്ങഗ-_കെ.എം.വാഗിസു മുതലായവര്ം. 

മരണാനന്തരം-സിം വിം ചാണ്ടിം 

കൊച്ചുതിരുമേനിയുടെ കുടുംബം--മാത്യ, ചാത്തുരുത്തിം 

പിതൃസ് മരണ--കെം ഇം തോമ്മസ് കത്തനാരം 

പരുമല ബാവാ പഴഞ്ഞിപ്പളളിയില്--ചാക്കോരുമാസ്റ്റ൪. 

മലങ്കരയിലെ ആധ്യനികപരിശുദ്ധന് -ഫാദര ദാനിയേല് 

അതു ഭാഗ്വയം---ഫാദ൪ ഗിവവഗ് സുപണിക്കരം 

പരുമല കൊച്ചുതിരുമേനി-- 1. ജേക്ബു”കുയ്യന്. 

2, ഒം എംം ചെറിയാന് 

എം ഖ്്ം വരക്കിം 
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_ പ്രുമലപ്പെരുനര _ 

2) ഗ്രിഗോറിയോസ് വിഡോഗം 

പൊ൯തൂബിലി സൂവെനീര് 

പ്രു2൧) സ്ധിമ്മനാരിയില്നിന്നം 

പ്ധിദ്ധപ്പെടത്തുന്നതു് 

1952. 



1069_ലെ രണ്ടു ജൂബിലേറിയന്മാര്. 

മാര് തോകമ്മാശ'ളീഹായും 

മാര് ഗ്രീഗശോറഠിയോസു മെത്രാപ്പോലീത്തായും. 



(മ) 

മൈലാപ്പരില്-മ് ശിഹായെ പ്രതിതന്--ജീപന് വച്ചവനേ; 

നിരണം മുതലായവയേഴ്-- ഭവനം സംസ്ഥാപിച്പഛവനേ, 

ഇന്ഡ്വായുടെ കാവല് ക്കാരാ-മാന്യപിതാവേ മാര് തോമ്മ?, 

ഓ൪ക്കണമേ-ഞങ്ങളെയെന്നാജം. 

ബാല്യത്തില്തന്നെ_ദൈവത്തിനുധേണ്ടി-സ്വയമരപ്പിച്ചോനേ, 

ആജീവനവുമനന്തരവും--ഭവ്യാല് ഭതകരനേ, ദിവ്, 

പരനുടെ പരിമജഭാജനമേ-പരുമലെ മരുവും തിരുമേനീ, 
ഓരക്കേണമേ -ഞങ്ങളെയെന്നാളം.% 

പ്രസാധക പ്രസ്ലയാവന 

ക്രിസ്താബദം 1902-ാകുന്ന ഇക്കൊല്ലം രണ്ടു മ്മുബിലികശ ന 
മ്മെ ആശിരവദിക്കുന്നും “നമുക്കും അവനോടുക്രടെ മരിക്കുന്നതിനു 
പോകാം”, എന്നു സഹശ് കീഹന്മാരെ ധൈധയ്യപ്പെടുത്തിയ ഭക്തധീ 
രനായ മാര് തോമ്മാശ് ലീഹാ സുവിംശഷഘോഷണാത്ഥം പിഭ്ഭൂരെ 
നിന്നും നമ്മുടെ ദേശത്തു ആഗതനായിട്ടു് ഇക്കൊല്ലം 10 ശതാബ്ദം 
തികയുന്നു. നമ്മുടെ മലങ്കരസഭയിലെ ഏകപ്രഖ്യാപിത പരിശുഭ്ധ 

നായ പരുമല മാര് ഗ്രിഗോഠിയോസ്ടസ്” ദിവംഗതനായിട്ട് ഈ വ 
ത്സരം അമ്പതുവര്ഷം പൂര്ത്തിയാകുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷാകത്തൃവിശു 
നന്െഠ ജൂബിലി അദ്ദേഹത്തിന് പരരസ്യ്യകാതോലിക്കാസിംഹാസ 
നത്തിന് കിഴുളള പളളികളില് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടകൊണ്ടിരിക്കുന്നു: 
പൊതുവായ ഒരു ആഘോഷം അദ്ദേഹത്താല് സ്ഥാപിതമായ നി 
രണത്തുപളളിയില് വച്ചു ' ഈ വര്ഷംതന്നെ നടത്തപ്പെടന്നതാണെ 
ന്നു അറികയും ചെയ്യുന്നും എന്നാല് പരുമല ബാവായുടെ ചരമ 
പൊന് ജൂബിലി അദ്ദേഹം കബാടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇയ സിമ്മനാ 
രിപ്പളളിയില് അദ്ദേഹത്തിന് ദുക്കാനാദിനംതന്നെ ആഘോഷി 
ക്കപ്പെടേണ്ടതാണല്ലാ: യഥാശക്തി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായിരി 
ക്കഠം 

ദൈവാത്മപ്രചോദിതരായ പുണ്വാത്മാക്കഗ അവരുടെ ജീപിത 
കാലത്തില് മാത്രമല്പ,അവര കാലയവനികക്കുളളില് മഠഞ്ഞാലും ഭക്ത 
ജനങ്ങല്ടെ സഹായത്തിനും രക്ഷഷ്ക്ുമായി അനവരതം ച്രയത്നിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുളളുതിനു അന്ുഭവസ്ഥന്മാര സാക്ഷികളാണു . 
ഈ പുണ്വവാനെഠ തിരുശേഷിപ്പുകഗ പളളിയുടെ വടക്കുവശത്തു 
ജള കബഠില് നിത്വവിശ്രമം കൊള്ള ന്നതിനാൽ അവിടെ അദ്ദ 
ഹത്തിന്നെ സാന്നിദ്ധ്യം സദാ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു”. എന്നു 
മാത്രവുമല്ല തിരുസന്നിധിയില് ശരണംവ്രാപിച്ചിട്ടുളുള ഏവരുടെ 
യും അനുഭവവുമാണു” അതു്”. ഏലിശാപ്രവാചകനൊ അസ്ഥിക 

€ ഈ അടയാളമുള്ള ശിലുകജ്ടെ രീതി ““ഉടയോന് നാഥാ. 
ഗിരിസിനാ_് എന്നതാണ്. 



(1൬) 

ളാല് സുംഭപിച്ചതായിവി: വേദത്തില് പഠയുന്ന അത്ഭുത സഭവംം 
അതിനെ യാഥാത്ഥ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ടല്ലോ. 

ഭൂതാവേശത്താല് വലയുന്നവര്൪, തീരാവ്യാധികശ പിടിപെട 
വ൪,സന്താനമില്ലായ് മയാല് സന്തപിക്കുന്നവ൪, ആപത്ശങ്കയില് അ 
ന്ധാളിക്കുന്നവര, ചിത്തഭൂമത്താല് സംഭൂരാന്തരായവ൪, പാപത്തിന്മേ 
ല് ജയത്തിനായി, പോരാടുന്നവര എന്നിങ്ങനെ ശാരീരികമായയം 
ആത്മീകമായുമുള്ള ആഗ്രഹ നിവത്തിക്കുവേണ്ടി ഈ പരിശുദ്ധ 
നെഠ മഭ്ധ്യസ്ഥതയില് അഭയംപ്രാപിക്കുന്നവരും അതുപോലെതന്നെ 
ആശാനിവ്ൃത്തി വന്നശേഷം തങ്ങഗക്കുളുള കൃതങജ്തതയെ സ്മൂചിപ്പി 
ക്കുന്നതിനെന്സവണ്ണും വിണ്ടും സമിപിക്കുന്നവരുമായ അനേകം ആളു. 
കട്ട മായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനു” എനിക്കു ഇടയായിട്ടുണ്ട്. വിദൂര 
ദേശങ്ങളില് നിന്നുപോലും ഇവിടെവരുന്നവരും മദ്ധ്യസ്ഥത അത്ഥി 
ക്കന്നവരുമായ ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യയും ഒട്ടും ചുരുങ്ങിയിതല്ല. 

ജാതിമത ഭേദമെന്വേ ഇവിടെ വന്ന് തിരുമേനിയുടെ കബി 
ക്കല് മാദ്ധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുകയും നേര്ച്ചകാഗ്ണുകഗ അര്പ്പിക്കുകയും 
ആരും ആവശ്വപ്പെടാതെതന്നെ അവരുടെ അനുഭവം പ്രസ്താവിക്കുക 
യൂം ചെയ്യുന്നതു് കാണുകയും കേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഗ ഇഹത്തിലും 
പരത്തിലും ക്ഷയിച്യുപോകാത്ത ദൈവാത്മപ്രസ്ധാദത്തിന്െറ മഹ 
നീയതയെക്കുഠിച്ചു് ആക്കും ആകര്ഷണീയത ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിനു യാ 

തൊരു സംശയവുമില്ലം 

പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനിയെ കീത്തിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു സ്മവെ 
നി൪., അഥവാ സ് മാരകഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതു അദദ്ഹ 
ത്താല് സ്ഥാപിതമായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്െഠ കടമ ആകുന്നുവല്ലോം 

ഇതിലേക്കു പുണ്വവാനെപ്പാഠാഠി പുണ്വസ് മരണകളം ലേഖനങ്ങളും 
കവിതകളും അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങളും അയച്ചുതന്നിട്ടുളള, ഏവരോടും 

ഞോന് അതീവ കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നും പരിശുദ്ധനോടടളുളു ഭക്തി 
വര്ഭ്ധനവിനു ഈ സൂവെനിര അല്പമെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടാതിരി 

ക്കയില്ല എന്നു പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മദ്ധ്യസ്ഥത ലേഖക 
ന്മാര്ക്കും വായനക്കാര്ക്കും പ്രസാധകനും അദ്ദേഹത്തെ സ് മരിക്കുന്ന 
ഏവര്ക്കും അനുഗ്രഹപ്രദായകമായിരിക്കട്ടെം 

ഡ് എന്നു 

പരുമല സിമ്മനാരി, ഫാദര് കെ, ബി. മാത്യ,സു” 

മാന്നാർ, 90-10-1958 (മാനേജരു 



1 

പുണ്യസ്മുരണീയനായ 

പിരുമുഃലത്തിരമേന। 
പ 

എനെറ ബാല്യകുലസ മുരണകളിലെ 
വില ഇതമുകം 

(കെ, സി. മാമ്മന്മാപ്പിള) 

ലൌകികമായ ബുഭ്ധിസ്ധമ൪ത്ഥ്യം, കരമ്മകുശലത, ചൊടിച്ചു, 
പാചാലതം നേടങ്ങഗ, ആദിയായവയെക്കാഗ മനുഷ്യരുടെ സ്ഥായി 
ഡായ സ്നേഹാദരങ്ങളെ ആജ്ജിക്കുന്നതു” ആന്തരികമായ ദൈവഭക്തി 
ഡും ജിചിതനൈരമ്മല്യവുമാണെന്നുളളതിനു' അനേകം ഉദാഹരണ 

ദേഗ നമ്മൃടെ ച്യാ൮൦ംതന്നെ കാണാവു : ലൌകികങ്ങളായ സാ 

മരത്ഥ്യവിശേഷങ്ങഗ പൂഠംവൂച്പോലെ താല്ക്കാലികമായ ഒരു 
കശ്േരോട കാണിച്ചു മായഡ്യകയേ ചെയ്യുകയുകൂള ഡ്യന്നാത് ആന്തരികമാ 

൮ ആത്മവിശുദ്ധിയാകടെ, നിലവിലിരിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളിലും 

ഭുവി തലമുഠകളിലൂം വെളിച്ചം വിഥഗ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുംം അ 
ഞ്ങടനെയുള്ള പുണ്വാത്മാക്കഴ തലമാകളില് വല്പപ്പോഴ്ചം മാത്രമേ 
ആവരഭവിക്കാവുള്ളൂ.. അവര മനുഷ്വസമുദധായത്തിന്െറു കെടാവാള 

ക്കുകളാണ 

മലങ്കര സഭാചരിത്രത്തിനൌ ആകാശപിഥിയിത്, ഇക്കഥിഞ്ഞ 
ഒരു ശതാബ് ദക്കാലത്തിന്െഠ പൃൂവ്വാര്ഭ്ധത്തില് ശോഭിച്ചുനിന്ന 
ഒരു ധ്രുവനക്ഷത്രമായിരുന്നു പുണ്വാത്മാവായ (കാലംചെയ്തു) മാര 
ഗ്രിഗോഠിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമേനിം 

“പരുമലത്തിരുമേനിററ എന്ന സ്നറേഹാദരനിരഭരമായ അപരാ 
ഭിധാനത്തില് ഇന്നും മലങ്കരയെങ്ങും വാഴ ത്തപ്പെടുന്ന ആ തിരുമേ 
നിയയടെ അമ്പതാം ചരമവാര്ഷികം പ്രമാണിച്ച് , അവിടുത്തെ പാ 
വനസ് മരണയോടുടളള. ബഹുമാനസ്പചകമായി ഇങ്ങനെയൊരു വി 
ശേഷാത്ധ പ്രസിദ്ധികരണം പൂഠപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും അതു ഭംഗി 

യായി നിരവഹിക്കുന്നതിനു ' ആവശ്യമായ ക്ലേശങ്ങഗ സഹിക്കുന്ന 
തിനും തിരുമാനിച്ച ഭാരവാഹികളെ ഞാന് ഹൃുദയപൂര്പ്വം അനുമോ 
ദിച്ചുകൊള്ളൂന്നു. 

മലങ്കര സഭ നവിീകരണക്കക്ഷിമത്സരത്തിന്െറ കാഠവം കോള.ം 
കൊണ്ടു” ഒരു പ്രുക്ഷ,ബ്ധസമുദ്മായി രൂപാന്തരപ്പെടിരുന്ന കാല്ല 



മ 

ഘട്ടത്തിലായിരുന്ന ആ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി തന്െഠ പ്രശാന്തസു 
ന്ദരമായ ജിവിതമാതൃക കൊണ്ടു സഭസ്ക്കു നേതൃത്വമരുളിക്കൊണ്ടിരു 
ന്നതു. 

അക്കാലത്തു ഞാന് ഒരു ബാലനായിരുന്നും എന്െഠ ജനനം 
ക്രിസ്യവര്ഷം 18 79-ലാണു'. പരുമലത്തിരുമേന മെത്രാന് പട 
മേഠതു 18 0--ലൊ മദേഠാ അണെന്നു തോന്നുന്നും പ്രായത്തില് 
അത്ര അന്തരമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങഗ തമ്മില്. അക്കാലത്തു സവ്വജന 
സമാരാഭ്ധ്യനായ ഒരു മെത്രാപ്പോലിത്തായെപ്പഠഠി, തിരുമനസ്സിലെ 

പ 

മല 

കെം സിം. മാമ്മന്മാപ്പിള 

സവിശേഷമായ സ്നറേഹവാത്സല്യങ്ങശക്ക് പാത്രിഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു 

കുട്ടംബത്തിലെ അംഗമായ ഒരു ബാലനു ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്മരണാ 

ശകലങ്ങളില് ക്രടുതലായി തിരുമേനിയെപ്പഠഠി എന്തെങ്കിലും സവി 

സ്മൂരം എക്ടതത്തക്കവണ്ണം, എനിക്കു പ്രായവൂത്തിയായശേഷം,യ ഞങ്ങഗാ 
തമ്മില്, സഭാരംഗത്തൊ പൊതുജനജിവിതരംഗത്തൊ ഭ്വഭൃത്തു പെ 

രമാഠാന് അവസരമണ്ടായിട്ടില്പ, ഞങ്ങള് തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ 

ഞ്വമായ പ്രായവ്യത്വാസമായിരുന്നു അതിനു കാരണം. എങ്കിലും 

എനിക്കു്” ഒരു ബാലനെന്ന നിലയില് തിരുമേനിയെ പലപ്ലോഗ്ണം 

അടുത്തു കാണുന്നതിനും, തിരുമേനിയുടെ വാത്സല്യമസ്പണമായ 

സൌഹാര്ദ്ദസല്ക്കാരങ്ങഗക്കു പാത്രിഭവിക്കുന്തിനും ഇടയായിട്ടള്ള, 
സന്ദര്ഭങ്ങഗ ഞാന് ഈ എണ്പതാം വയസ്സിലും സുവ്യക്തമായി ഒ 

ടന്ന, 



എന്െൌ പിതാവും പരുമലത്തിരുമേനിധും തമ്മില് വളരെ അ 

ടടുപ്പത്തിലായിരുന്നു കഥഗിഞ്ഞുക്രടി വന്നര സാധാരണയില് കവി 
ഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹബന്ധം അവരെ ഇരുവരെയും രുമ്മില് ബന്ധിച്ചിരു 

ന്നും അക്കാലത്തു ഞങ്ങളുടെ നിരണം ദിക്കില്നിന്ന പലരും പല 
പ്പോഴും പരുമല സിമ്മനാരിയില് പോയി മെത്രാപ്പ്യോലീത്താ തിരു 
മേനിയെ സന്ദരശിക്കുക പതിവായിരുന്നു അക്രുടത്തില് ഞങ്ങളു 
ടെ തയ്യില് വിട്ടില് നിന്നു്” എന്െറ കുടുംബാംഗങ്ങളും പോകുമായി 
രുന്നും മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരെ കാണാന് പോകുമ്പോഗ പലത്രം 
പലഹാരങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുചെന്നു കാഗ്ലവയ്ഡുക സുഠിയാനി 
ക്രിസ്ത്യാനികളടെ പണ്ടേയുള്ള ഒരു ഉപചാരരിതിയാണല്ലോം ചി 
ലപ്പോഗ വീട്ടില്നിന്നു പലഹാരങ്ങശ ഉണ്ടാക്കി തിരുമേനിക്കു 
കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുക്കാന് എന്നെ നിയോഗിച്ചയഷസ്ത്ംം ഞാന് അവ 
കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുക്കുംം മെത്രാപ്പ്പോല്ത്താതിരുമേനി ധരിച്ചിരുന്ന 
തെളതെളു മിന്നുന്ന പവട്ടകപ്യായവും മുടിയും മഠവ൮ം അന്നു് എന്നെ 
ആകരഷിച്ച ഒരു കാഗ്ഗയായിരുന്നും ഉജ്ജ്വലമായ ആവേഷഭ്ൂൂുഷാദി 

കളില് ഞാന് സശ്രദ്ധം നോക്കി വളരെനേരം നിന്നിട്ടുള്ള തോക്ക 
നും തിരുമേനി എന്നെ വാത്സല്യപൂര്പ്പം അരികില് വിളിചു കുശ 
ലപ്രശ് നങ്ങ ചെയ്യുകയും എനിക്കു പലഹാരങ്ങഗ തരുകയും ചെ 
സ്ത്രിരുന്നതും ഞാന് ഓക്കുന്നു. 

പിന്നിട്ട് എന്െഠ അക്കാലത്തെ ബാല്യകാലസ്മരണകളില് 
കൂ.ഭിക്കുന്ന മറെറാരു രംഗം, അനു തിരുവിതാംക്രര ദിവാന്ജിയാ 
യിരുന്ന രാമയ്യക്രാരവരകശ, മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമനസ്സിലെ ആ 
സ്ഥാനമായിരുന്ന പരുമലസിമ്മനാരി സന്ദ൪ശിച്ചഅവസരത്തില് മെ 
ത്രാപ്പോലിത്താതിരുമനസ്സിലെ നേതൃത്വത്തില് ദിവാന്ജിക്കു നല്ക 
പ്പെട സ്വിീകരണസമ്മേളനമാണു . സമിപത്തുംഭൂരദിക്കിലുമുളള അനേ 
കമാളുകഗ അന്നേദിവസം പരുമലെ വന്നുക്രടിയിരുന്നുംഒരു ചെറുബാ 
ലനായിരുന്ന ഞാന് ആ മഹാസമമ്മള നരംഗത്തില് വച്ച, ദിവാന്ജി 
യുംമെത്രാപ്പ്പോലിത്തായും മഠ൮൦ മ പവിഷ്ടരായിരുന്ന വിശിഷ്ടാസന 
ഞ്ങഗ്ക്കു തൊളരികിലാണെ നിന്നത്. അങ്ങനെ നില്ക്കുന്ന വേളയില് 
ഞാന്, ബാല്യപ്യായസാധശരണമായ ങിജ്ഞാസാകൌതുകങ്ങളാല്, വൂ 
കില്നിന്നു ദിവാ൯ജിയുടെ കസവു തലപ്പാവില് വിരല്കൊണ്ടു” 
ഒന്നു തൊട്ടുനോക്കിയതും ഒഓാക്ടന്നും ദിചാന് രാമയ്യങ്കാരുടെ ഭരണന 
യത്തെപ്പഠഠിയ ആയിടയ്ക്കു നാട്ടില് പൊതുജനങ്ങളു ടെയിഭയില് കു 
െയൊക്കെ അസംതൃപ്തി മണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹം വാസ്പവ 
ത്തി; രാജ്യക്ഷേമകാംക്ഷയും ദിരഘദുഷ്ഠടിയൂമുള്ള ഒരു ഭരണാധി 
കാരിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ സമ്മേളനത്തില് വച്ച്, ദിവാന്ജിക്കു 
സ്വാഗതമരുളിക്കൊണ്ടു മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമേനി ചെയ്തു ഒരു ല 
ഫുപ്രസംഗത്തില്. രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചു രാമയ്യങ്കാര ദിവാന് 
ജിയുടെ നയത്തെയും നേടങ്ങക്ലെഡയം: വ്വശംസിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്നു 
ദിപാ൯ജിചെയ്തു മറുപടിപ്രസംഗത്തിരി; മെത്രാപ്പോലിത്തായെപ്പോ 



4 

ലെ ബുദ്ധിയും തിരിച്ചഠിവും,കായ്യവിപരവുമുളളവരുടെ പിന്തുണയെ 
യാണു താന് വിലമതിക്കുന്നതെന്നും പ്രസ്മാവിച്ചിരുന്നും ആ സമ്മേ്ഛ. 
നരംഗം ഇന്നും ഞാന് നല്ലവണ്ണം ഓര്ക്കുന്നു 

തിരുമേനി, ചിലപ്പോഗ്, പരുമലപ്പളിയില് നിന്ന, പരിവാര 
സമേതം, നിരണത്തു പള്ളിയിലേക്കു പല്ലക്കില് എഴ്ണന്നെള്ളിവ 
രുന്ന കാഴ്ചയും എന് സ്മൂതിപഥത്തില് തങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒന്നാ 

മ ണു. 
ഒരിയ്ക്കുല് തിരുമേനി നിരണത്തുവന്ന് ആ പകകിയിടവകയീ 

ലെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുക്രടി അവര് തമ്മിലുള്ള കക്ഷിവഴക്കുകഗ 
പഠഞ്ഞു രമ്യമാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നും തിരുമേനി ആവുന്നത്ര 
സല്പ്രബോധനങ്ങഗ നല്കിയിട്ടംഇടവകാംഗങ്ങഗ തമ്മിലുള്ള ക 
ക്ഷിവഥക്കുകള് തിരക്കാന് സാധിച്ചില്ല. പളളിയില് ഒരു ഇടവക 
യോഗത്തില് വചു തിരുമേനി സ്ൌമ്യതയൃയടെയും പരസ്സുര രഞ്ഞുനയു 

ടെയ്യം മഹത്വത്തെപ്പറഠി ഉല്ബോധ രൂപേണ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടി 
രുന്ന വേളുയിലാണു ഞാനും എന്െറ അനുജന് കെം സിം ഈപ്പുനും 
ക്രടി (ഞങ്ങഗ അന്ധ എട്ടും പത്തുവയസ്സമാത്രം പ്രായമുളള. കുട്ടികളാ 
ണു വിട്ടില് നിന്നു തന്നയച്ച പലഹാരങ്ങഗ എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു 
പമളകിയകത്തേക്കു കയറിച്ചെന്നത് തിരുമേനി ഞങ്ങളെ ക്കണ്ട 

പ്പ്യോശ പ്രസംഗഗതിയില് ജനങ്ങളോടായി, “നിങ്ങഗ. മന 
തിരിഞ്ഞു ശിശുക്കളെപ്പപോലെയായിത്തിരുന്നില്ലെങ്കില്, നിങ്ങള് സ്വ 
രഗ്ഗരാജ്വത്തിനവകാശികളായിത്തിരുന്നതല്ല'” എന്ന വേദവാക്വത്തെ 
സ്പര്ശിച്ച ചിലതു പഠഞ്ഞു. ആകായ്യംഞാനിപ്പോഴ്ം ഓര്ക്കുന്നു. 

തിരുമേനിയുടെ ജ് വിതത്തിന്െഠ അന്ത്യഫഘടുത്തില് ഒന്നുരണ്ടു 
മാസക്കാലം അതികഠിനമായ ശരീരവേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു രോ 
ഗശയ്യയില് കഗിച്ചുക്രടിം അന്നു തിരുമേനിയെ കാണാനും രോഗാ 

ന്വേഷണത്തിനും മററ മായി ഒടനവധിയാളു കശ പരുമല . സിമ്മനാ 
രതിയില് വന്നുപൊയ്യ്ൊണ്ടിരുന്നു. വരുന്നവക്കെല്ലാം പള്ളിയില് നി 
നുതന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശട്ടംകെട്ടുകള് ചെയ്തിരു 
ന്നും ആഅക്രൂടത്തില് ഞാനും കോട്ടയത്തുനിന്നു തിരുമേനിയെ കാണാ 
ന് പോയിം അന്നു ഞാന് കോടയത്തു എം. ഡി. സിമ്മനാരി ഹൈ 
സ്തൂളില് ഹെഡ് മാസ്ത്ററായിരുന്നു. ദ്ദീനക്കിടക്കഷയയില് അതികറഠിനമാ 

യ ശരിരവേദനയന്ദഭവിച്ചുകൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ വേളയിലും തിരു 

മേനി എന്നെക്കണ്ടയുടന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, “നീ എപ്പോഴാണുവന്നതു? 
വന്നിട്ടു ' ആഹാരം വല്പതും കഗിച്ചോ?” എന്നിങ്ങനെ എന്നോട്ട് സ്നേഹ 

പുരസ്തരം കുശലംചോദിച്ചതും മഠ൨൮൦, ഇന്നും തിരുമേനിയെപ്പുഠഠി. അ 

നുസ് മരിക്കുമ്പോഗ മനസ്സില് പൊന്തിവരുന്ന മധൃരസ് മരണക 

ണു 

തിരുമേനി കഠിനമായ രോഗാസ്വാസ്ഥ്വം കൊണ്ടു പിഡിതനാ 

യ്യിരുസ അന്ത്യഫടുത്തിലും പളളിയിലെ ആരാധനാശുശ്രുഷകളി ല്യം 
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മാവും മുടക്കം ക്രടാതെ പങ്കെടു ണമെന്നും, അവയില് മെത്രാന് സ്ഥാ 

നത്തിനടുത്ത് തന്റെ കരമ്മങ്ങഗ സ്വയം അനുഫ്ലികുണമെന്നം 
അഭംഗമായ നിഷ്ഠ പുലത്തിവന്നും തിരുമേനികാലം ചെയ്യു 

ന്നതിനു” ഏതാനും മാസങ്ങഗാക്കു മുമ്പ് കഷ്ടാനുഭവ ആക് 
യിരു ദുഃഖവെള്കിയാഴ്ച തിരുമേനി പളകിശുശ്ര ഷയിര॥ സംബന്ധിക്കു 

ന്നതിനിടയില്, ധൃപക്കാഠിചിശുകം, മുരുലായ കര൪മ്മങ്ങഗ തന്നത്താ 
ന് നടത്തിയതില് പ്രദ൪ശിപ്പിച്ച അത്വന്തികമായ ശരിരപാരവശ്യം 
കാണികളായ ബഹുജനങ്ങളെ സംഭൂമവിഹ്വലരാക്കിം ആ ആരാധനാ 

ശുശ്രുഷയ്യ്രിടയിയ തിരുമേനി അവിടെത്തന്നെ നിലംപതിച്ചു കാലം 
ലെയ്തുപോകുമെന്നു ജനത്ങഗക്കു തോന്നിം പളലിയകത്തു ക്രുടിയിരു 
ന്ന ജുനക്രടം വാവിട്ടു നിലവില്ിച്ചപോയിം 

16 / 0-ാമാണ്ടു പത്രോസ് പാത്രിയക്കീസുബാവാ മലങ്കരവന്ന് 
ആറു മെത്രാന്മാരെ വാഥിച്ചിട്ടാണല്ലോ മടങ്ങിപ്പോയത് അതിനു 

ശേഷം മലങ്കരസഭയിലെ കക്ഷിമത്സരങ്ങളെപ്പഠഠി ഇവിടെനിന്നു പ 
ലരും പലവിധത്തിലുള്ള ിപ്പോര്ട്ടുകഗ ബാവായിക്കു് എഴ്ലതി അയ 

ച്ുകൊണ്ടിരുന്നു, എക്കിചും പരുമല തിരുമേനിയുടെ കത്തുകശ ബാ 
വാ പ്രത്വേകം വിലമതിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയു പേ ചെയ്തിരുന്ന സം 
ഗതി ഈയവസരത്തില് സവിശേഷം സ്മരണീയമാണ്. 

തിരുമേനിയെപ്പ്പോലെ ഉയര്ന്ന ങിപിതപവിത്രതയുടെ മഹ 
ത്വം കൊണ്ടു അനുഗ്രഹീതരായ പുണ്വാത്മാക്കളില് സാധാരണ ജണ 
ങ്ങഗ ദിപ്യത്വം അരോപിച്ചുപോകുന്നതാശ്ചയ്യമല്പ. മനുഷ്യത്വത്തി 
നന്െഠ സാധാരണ നിരപ്പില് നിന്നു ഉഡയര്ന്നുനില്ക്കുന്ന സ്വഭാവനന്മയു 
ടെ ഭാവകോടികളെലാം ദൈവസ്വഭാവത്തോടഴിമഖമായ സാമീപ്വ 

പുരോഗതിയാണെന്നുളള അത്ഥത്തില് ഈ ദിപ്യത്വം സാധൂകരിക്ക 

ത്തക്കതുമാണെന്നു പഠയാം, 
നി 

ഈ തത്വത്തെ അനുസ് മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരിക്കല് 
ഉണ്ടായിം 

1901 -മാണ്ടു” പുലിക്കോട്ടു മാര ദീപന്നാസ്വോസ് മെത്രാപ്പോ 
ലിത്താ തിരുമനസ്സിലെ വൈദിക ജൂബിലി മഹോത്സവം കോ 
ട്ടയതുതുവച്ചു' അഭൂതപൂര്പ്പമായ ആഘോഷസമേതം “നടത്തപ്പെട്ടകയു 
ണ്ടായപ്പപൊം മലങ്കരയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് അനേകായി 
രം ജനങ്ങഗ തദവസരത്തില് കോട്ടയത്തു പഴയസിമ്മനാരിയില് വ 
നുക്രുകയയണ്ടായി. വമ്പിച്ച ഘോഷയാത്രയും പൊതുയോഗത്തിനും മ 
വള്ള. വിപുലമായ സജ്ജികരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. അതു മ 
ഴക്കാലമായിരുന്നു. ആഘോഷത്തീയതിയുടെ തലേദിവസം ഒരു വലി 
യ പെരുമഗസ്ത്ള. ലക്ഷണങ്ങഗ കാണപ്പെട്ടും പിഠേഠദിവസം മഗ 
മ ണ്ടായേക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് ഘോഷയാത്രയും മഠ൮ 
ചടണ്ടുകളും അലകോലപ്പെട്ടുപോയേക്കുമെന്നും പലരും ഭയപ്പെട്ടു 
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തലേദിവസം പഥയസിമ്മനാരി പളങ്കിയാരാധനാശ്കൂ( ഷ്് ടയില് 
പരുമലത്തിരുമേനി ചെയ്തു ഒരു പ്രസംഗത്തില്, വരുവാനുള്ള കായ്ക് 
്ങഗ തന്െറ ജ്ഞാനദ യ്ലിയിലൂടെ മു൯ക്രൂട്ടി കണ്ടിട്ടെന്നപോലെ ഉ, 
പ്പായി പ്രസ്താവിച്ചു പിഠേദദിവസം മഴ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നു്. 

അതുപോലെതന്നെ ജൂബിലിയാഘോഷദിവസം മഥ ഉണ്ടായതു 
മില്പം ഈ സംഭവം പരുമലത്തിരുമേനിയയുടെ ദിപ്വത്വത്തോടനുബ 
ന്ധിച്ച ഒരു അത്ഭുതസംഭവമായി ബഹുജനങ്ങള് പരിഗണിച്ചുപോ 
തുന്നും അങ്ങനെ പലതരം പഠയാനുണ്ടു് . മലങ്കര സുഠിയാനിസഭയില്, 
പ്രത്വേകിച്ച കോട്ടയത്തിനു തെക്കോട്ടുളള പ്രദേശങ്ങളില്, തലയെട 
ത്തുനിന്ന വൈദികപ്രമുഖരെന്ന നിലയില്, ശോഭി.്ചിരുന്ന വദുശ്ശേ 
രില് മല്ലാനച്പന് (പിന്നിട്ട മാർ ദീപന്നാസ്വോസ് മെത്രാപ്പ്യോലി 
ത്താമട്ടയ്ക്കുലച്ചന്, പുത്തന്കാവുകിഴക്കേത്തലയ്ക്കുലച്ചന്, ഓമല്ലൂ൪ വ 
ടമക്കേടത്തച്ചന്, പനയ്ക്കാമിഠഠത്തച്ചന്, ആദിയായവരെല്ലാം തന്നെ 
ആദ്വകാലത്തു പരുമല സിമ്മനാരിയില് താമസിച്ച പരുമലത്തിരുമേ 
നിയയുടെ കീഴില് സുറിയാനി വിദ്ധാഭ്വാസം കഥിച്ചപരാണും 

ആ അഭിവന്ദ്യപുണ്വാത്മാവിനെപ്പ്ാഠിയുകള പരിപാവന സ്മ 
രണ നമ്മുടെ സഭസ്ക്ര എന്നെന്നും അഭിമാനം കൊള്ളാന൯ുമള ഒരു അ 
ന൪ഘ സമ്പത്താണ്. ആ തിരുമേനിയുടെ ആത്മാവു പരലോക 
ത്തില് നിന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തിനന്ൌ ഭാഗധേയഗതികളെ സശ്ര 
ദ്ധം സ്മൂക്ഷ മാവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നമുക്കു വിശ്വ 
സിക്കാംം തിരുമേനിയുടെ വശിഷ്ടരസ് മരണയ്ക്ു' അനുയോജ്യമല്ല 
ത്ത മാരഗ്ഗങ്ങളില് നിന്നു നാം പിന്മാറുകഴും, തിരുമേനിയുടെ ആത്മാ 
വിന് ആനന്ദം ചേക്കവാനുള്ള. ജിപിതവിശുഭ്ധിയിലേക്കും സ്വഭാവ 
നൈരമ്മല്യത്തിലേക്കും മയരുവാന് നമുക്ക് ഒരു സമുദായമെന്ന നില 
യില് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം. 

അത്ളുത€യ ഗന! 
(വെള്ളിയറ ചി, വി. ജോര്ജ്) 

കുഞ്ജുരി 

കാലത്തിന് കണ്ണാടി തന്നില്പൂടൊന്നു ഞാ- 
നാലോകനംചെയ്യ നിന്നനേരം 
അര്ദഭ്ധശതാബ് ദത്തിന് സീമഷ്ക്മേലെന്റെറ 
ചിത്തമിളകിപ്പഠന്നു പഠഠി, 
സത്വസഭാനഭോമണ്ഡലം തന്നിലൊം--- 
രഭ്ധ്യാത്മസ്ൂയ്യന് വിളങ്ങിട്ുന്നു, 
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ഉജ്വലദിപ്രിയിലെന്മാനസാംബുജു- 
മുല്ഫ്ൃല്പമായിത്തെളിഞ്ഞുമിന്നി. 
“അദ്ദിവ്യജ്ജ്വാലയിലെത്രപൈശാചിക.-- 
ശക്തികള് വെന്തെരിഞ്ഞില്ല പാത്താത്! 

ക്രിസ്തിീയയജ്ഞത്തിന് ജീവിത സ്മൂനത്തെ 
നിസ്കുലംഹോമിച്ച യോഗിവയ്യയന് 
ഗ്രിഗോഠിയോസഭിധാനനാം പുണ്വവാ൯, 
സല്ഗുരു, വൈരാഗി, സുപ്രസന്നന് 
അഭ്ധ്യാത്മസൌരഭം വിശിമലങ്കര- 
ഡ്്ൃന്പൂനചൈതന്യം നല്കിമേന്മേല് 
ഭാവുകഭാസുര മന്ദാനിലാശ് മേഷ-- 
ഭാഗ്യത്തില് മുങ്ങി സഭാംബ പാരം 
അപ്രടാവുഞ്ജുമദു,ശ്യമായിന്നിതാ-- 
ദ്വിപസ്ഥിതാശ്രമ പുണ ഭൂവില്. 
മാനമാം ഭാഷയില് ലോകക്കപദേശ.- 
ദാധനംചെയ്തുങ്ങുശയിച്ചിടുന്നു 
താല്പ! പരുമലേ നിയുമനുഗ്രഹ.- 
ക്കല്ലോല പാളിയില് നീന്തുകയോ? 
പമ്പാസരിത്തുനിന് ചുഠ൮ം ന 'ലയായി 
നിന് പാദസേവപിടിച്ചിട്ടന്നോ! 
ആഗതരായുള്ള ഭക്തജനങ്ങളെ 
സ്വികരിക്കുന്നോ പാദ്യാബുനത കി! 

അപ്പരിശുഭദ്ധന്തന് ജീപിതാദ൪ശങ്ങള് 
കെല്ലോട്ടനമ്മെയയണത്തിയെങ്കില്! 
ഈദു,ശരായയളള പുണ്വാത്മതാരങ്ങള് 
ഈസഭാവാനത്തുദിച്ചുവെങ്കില്!) 

പരുമല 20൪ ഗീഗോറിയേസ" 
(എം. സി. കുറിയാക്കോസ് റമ്പാന്) 

രാത്രയ്യനേരം മണി ഒന്നായപ്പോഗ 
പരുമലദയഠായില് 
പരിമളവും പ്രഭയും വീശി; 
എന്തെന്നേവരുമാരായ് കെ 
എന് കത്താവേ, എന്നു വിളി_ 
ചാബൂ,ന൯ മാർ ഗ്രീഗോഠിയോസ് 

യ്തറ്റത്രവു ന്റ് ഷ്യ വ്വാറ വ൮രൊടുക്രഭടെ,? 



ല ക്രിസ്മാഖ് ദം 1002-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 20-ാം തീയതി ഞായഠാ 
ഗ് ച പരുമല സിമ്മനാരിയില്വച്ചു” സന്താപകരമായ ഒരു മരണം 

സംഭവിച്ചും നേരം അര്ദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നും സിമ്മനാരി ശോഭി 

തമായി, അവിടെ മുോന്മണം വീശി. മലങ്കരയിലെ മഹാപരിശു 

ഭ്ധന് ആബ്ന മാരൃഗ്രിഗോഠിയോസ് രോഗശയ്യയില് കിടന്നിരുന്നു. 

അവിടെ അകത്തും പുഠത്തുമായി വൈദികരും അത്മാധരുമായ അനേ 

കര് ക്രുടിയിരുന്നും ആ അത്ഭുതം അവരെ അത്ഭതപ്പെടുത്തിം അതു 

എന്തു് എന്നു” അകത്തുനിന്നവ൪ ചിന്തിച്ചു: പുഠത്തു നിന്നവ൪ര ആരാ 

ഞ്ഞും സിമ്മനാരി മാനേജരായ കല്പാശ്ശേരില് വന്ദ്യദിപൃശ്രി പുന്നൂ 

സ്വാമ്പാക്രന് (ഇപ്പോഴത്തെ കാതോലിക്കാബാവ) രോഗശയ്യഷ്ക്ക' അഴു 

ത്തുനിന് ശാന്തഗാംഭീയയത്തില് മ്ഹയിമെന്നോ” (ഞാന് വിശ്വ 

സിക്കുന്നു) എന്നു സുഠിയാനിയില് ചൊല്ലിം അദദ്ദേഹത്തോടുക്ൂടെ 

തുട൪ന്ന് വൈദികഗണം “ബ ഹാദാലോഹോ ശാഠീോ ആബോവ 

ബ്രോ ഉറൃയഹോകാദീശോ' (പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൃഹായമായ 

സത്വേകദൈവത്തില്) എന്നു” ആലപിച്ചും അതു മൂന്നുപ്രാവശ്യം നട 

നനു.__ഏതൊരു സത്വവിീശ്വാസിയുടെയും മരണനാധിക സമിപിക്കു 

മ്പോഗ അപ്രകാരം ചെയ്യണം എന്നതു നമ്മുടെ ഒരു ആചാരം ആകുന്നു 

വല്ലൊ.---ആ സമയത്തു രാത്രിയുടെ ആ നിശ്ശൂബ് ദതയില് “എന്ന്ൊ 

കത്താപേ” എന്നൊരു നേരിയ ശബ്ദം ആ ശയ്യയില്നിന്നു പഠ 

പ്പെട്ടു. അവരെല്ലാം സ്മൂക്ഷിക്കപേ; ആ വിശൂര്ധ പിതാവു കണ്ണുകള് 

അടച്ചു: അന്ത്യശ്വാസം ലിടടു: കത്താപിനന്െഠ തൃക്കൈകളില് ആത്മാ 

വിനെ ഭരമേല്ലി.്ചും അ പ്രഭ എന്തായിരുന്നു? ആ പരിമളവ്വാസന 
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യം, എന്തായിരുന്നു? ലോകത്തിന്െറ പ്രഭയും പരിമള മൂറോനുമായ 
കത്താധേശ്തുമ' 'ശിഹാ., വിശുദ്ധ മാലാഒ മാരോഴുക്ളുടെ എ ഗ്ന്നളുകിവന്ന 
തിന്െഠ അടയാളങ്ങഗാ ആയിരുന്നില്ലേ? ഹാം. എത്രയോ ഭാഗ്വയകര 
മായ മരണം! സമാധാനത്തിന്നെഠ മനുഷ്വക്കള്ള നല്പ അവസാനം ഉള 

പ്രകാരമുളള. അന്ത്യം അല്പഃയാ? വര്ഷങ്ങഗ അമ്പതു തികയുന്നു. 

സന്താപകേ, സന്താവമേ----എന്നും 

തിരാതെകങണ്ടുളള സന്താപമേ, 

എന്നു ' ഒരു അന്ധകവി അന്നു പാടിം അതു് ഇന്നും യഥാത്ഥമായി 
റിതിക്ന്നും 

നിദ്രകൊളളുസവരെക്കാ ച്ച് ദു 3 ഖവിക്കതതുു്” എന്നാണു ഒ്രെസ്മവ 
പ്രമാണമെങ്കിലും പരിശുദ്ധനെ വേര്പാടിനെക്കുഠിച്ചു രാക്കു 
മ്പോഗ 

ഉ കള മുരുകുന്നെന് ചയ.,തകത. രുന്നെന് 

കണ്ണൂനിറയുന്നെന് രക്ഷകറേ 

പുനആസ്. റമ്പാച്ചന് 

എന്ന മട്ടില് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിഞ്ഞിട്ടുളള 
പഠയാവണ്ടായിരുന്നു: പഠയുന്നുമുണ്ടു് . 

പലരും നെടു വ്൪പ്പിട്ട 

പരുമല മാര ഗ്ര "ശോഠിയോസിനെ ദേഹവിയോഗം! മലങ്കര 
സുറിയാനിസമുദായത്തെ ആകമാനം---അബാലവ്ൃഭ്ധം-_പ്വാകുലപ്പെ ടത്തിയിട്ടുക്ള. മരണം വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്പം സകലരും കത്ണ്തൂനി൪ വാത്തു. യാത്രയാകേണ്ടവന്൯ ത്രുയായ്കകട്പാ എന്നു കണ്ട് അന്നത്തെ 
വലിയ തിരുമേനി, മലങ്കരമെത്രാപ്പോലിത്താ മാര ജോസ ൮൮ ദീവ്വ 
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ന്നാസ്വോസ് .-കൊച്ചനുജനന്െ വേരപാടില് സ്ലേഹപൂ൪ണ്ണനായ 
മൂത്ത ജേഷ്ഠന്, എന്നപോപെ-.ദു:ഖിരനായിക്കിടന്നു കരഞ്ഞു, അന്നു" 
അവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും വാവിടോ ഏങ്ങലടിര്.്ചാ കേരയ്യന്ന 
വരെയല്പാതെ കാണമാനില്ലായിരുന്നും ദൈവികവിഷയങ്ങളില് ജന 
ഞ്ങച്ചെ ഇത്ര ആകര്ഷിച്ചിട്ടുകെ ഒരു മഹാപുരുഷന് -__മഹാഭക്തന് -_. 
ചരിത്രകാലങ്ങളിലാകടെ ആഅധ്യനിക കാലത്താക ടെ കേരളക്കരയില് 
മണ്ടായിട പ്പ എന്നു' അദദ്ദഹത്തെദ്പ്ാധി പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ 
ബാവാ തിരുമേനി ഠാവുസ്ധഹിബ്' ഒ. എംം ചെഠിയാന്, പ്രിന്സി 
പാല് എം എം. വര്ക്കി, ശ്രീം കെ, എം മാത്തന്മാപ്പിള മുതലായവ൪ 
പലപ്പോഴും വംഞ്ഞുകേദിട്ടുണ്ടു്. 

മലങ്കരയിലേക്കു' | /21-ാമാണ്ടു ബാര് ബന്ന്റേലിയോസുകാതോ 
ലിക്കായോടുകൂടെ വന്നവനും അഞ്ഞൂ൪സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ മേല്പടട 
ക്കാരനെ സ്വമേധയാ വാഥിച്ചവനുമായ മാര് ഗ്രിഗോറിയോസ് കബ 
ടങ്ങിയിടമെന്നു പ്രാധാന്യം അര്ഹിക്കുന്ന മുളന്തരരുത്തിപ്പുളളിയിടവക 
യിലുകള ചാത്തുരുത്തിഭവനത്തില് പെടവരും, “ദൈവസന്നിധിയില് 
നി്തിയ്യളൂള വരും കത്താവിന്െഠ കപ്പനകള ലും മ്വായങ്ങളിലും കുറാ 
മില്ലാത്തവരും” എന്നോണം ജീവി.്ചിരുന്നവരുമായമത്തായി.മാറിയം എ 
ന്നവരുടെഅഞ്ചാമത്തെസന്താനം.അവ€ വാഇളയപൃത്രനായിപരുമലമാ൪ 
ഗ്രിഗോഴിയോസ് 1536 മ്വഥൃനംാംന്ു- ജനിച്ചും  താദ്ദേഫത്തി 
ന്നൊ മാമോദീസാനാമം ഗിവവൃഗിസ് എന്നായിരുന്നു. കയ്യന്, ഏലി, 

വക്കി, മഠിയം എന്നവരായിരുന്നു അദദ്ൂഹത്തിന്െ സഹോദരങ്ങള്, 

ബാലനായ ഗീവവ൮ൃഗീസിനു രണ്ടുവ്വയസ്സു തികയുയന്നതിന്ദ മുറ്യു് 

മുതാവു മരിച്ചുപോയിം അദ്പ്യോഗ മൂത്തസ3ഹോദരിയായ മഠിയാം 
ആയിക്കരെ പാലാല് ഏന്ന  ഭത്ത ഗൃഹത്തില് നിന്നും ചാത്തുരുത്തില്, 
എത്തിത്താമസി ഥു പെറാതള്ള എന്നപോലെ ബാലനെ പരിപ്പാലനം 

െയ്കു വളത്തി, അവക്ക് ' താതേപ്രായമള്ള. ഒരു സന്താനം ഉണ്ടായിരു 
ന്നത് അതിനു സഹായവുമായിരുന്നം 

അഭ്യ്വോമത്തെ വയസ്സില് ഗിവവഗീസിനെ അന്നത്തെ രീതിയില് 
എഴ്ത്തിനിരുത്തിം ആദ്യം ഓണക്കാവില് അയ്യാ എന്ന ആശാന്റൊൌ 
യൂ; പിന്നിട്ട" മാമ്മൂട്ടിൽ മാണി ഏന്നു പേരായ വേധൊരു ആശാനീൊ 
സും കുടിദ്പ്യകിക്കുടത്ങുളളില് താദ്ദേഹം വിദ്വ അഭ്യസിച്ചും ഇന്നത്തെ 
വിദ്യാത്റികശ അഭ്ധ്യാപകന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതീല് വളരെ മെച്ച 
മായി അന്നത്തെ കുട്ദികഗ അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിച്ചുവന്നു, 

ഗരുത്വം ആ കുടികളുടെ വ്രധാന ലക്ഷണം ആയിരുന്ന, ഗുരുത്വം, 

അഭ്വയസനതല്പരത, ബുഭ്ധിവിലാസം, സല്സ്വഭാവം മുതലായി ഒരു 

വീദ്യാത്ഥിക്ക' ആവശ്യമായ സകല വിശേഷതകജം ബാലനില് തിക 

ഇപ്പോഴത്തെ കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമേനിയുടെയയം ജനന 
ത്തിയതി അതുതന്നെയാണു; വര്ഷം 1874, 

[6 
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൧൦ വിളങ്ങിയിരുന്നു, അദ്ദേഹം പമ്കിക്രടം വിട ശേഷവും സ്ഥാന 

ങ്ങളില് ഉയര്ന്നുവന്നപ്പോഗ്ഗം, ആ അശാന്മാരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷി 

ക്കുകയും, അവരെ പല്പോഴ്ണം ക്ഷണിച്ചു സല്ക്കരിച്ചു ബഹുമാനിക്ക 

കയും ചെയ്യുമായിരുന്നും അവരുടെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുവാന് അദ്ദേഹം 
തുനിഞ്ഞിരുന്നില്ലം 

ഏവ്വംവിധം ഗുരുഭക്തനും ഗരുവത്സലനുമായി അഭ്യസനം നട 

ത്തി, വിനയലളിത സംസ്ക്ാരസമ്പന്നനായി, സിദ്ധചരിത പഠിതാവം 
ഡി; വ്ര്ത്രാഡംബരവിനോദവിരക്തവായി വഴ്൪ന്നുവന്ന ബാലന്൯ന്ഗഥിവ 
ഗീസ് പിതൃസഹോദരനായ മല്പാന് ഗിവവഗിസുകത്തനാരുടെ സ 
വിശേഷമായ ശ്രദ്ധ വിഷയ ഭവിച്ചു. നമമുടെ വൈദികഭാഷയായ 

സൂധിയാഡി അദ്ദേഹം ബൊലഡെ പഠിപ്പിച്ചുയുടങ്ങിം അതില് ബാലന് 
പ്രതിക്ഷാതിതമായി ശോഭിച്ചു, മല്ലാനച്ചന്െ ആകാംക്ഷ വികസി 
ചും ബാലനെ വൈദികപന്ഥാവിലേക്കു തിരിക്കണമെന്നു' അദ്ദേഹം 
നിശ്ചയിച്ചു “കുഞ്ഞേ നിന്െറ ദൈവഭക്തിയിൽ എനിക്കു വളുരെ 
സന്തോഷമണ്ടു '. നി ഒരു ദൈവമനുഷ്യസ്ഥയി തീരണം. ന പടമേല്ു 
ക്കണം” എന്നു വിധത്തില് അദ്ദേഹം ബാലനെ ഗുണദോഷിച്ചും ആ 
വിളിക്കു ബാലന് അനുസരബണക്കേഴു കാണിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം 

പോലെ ആകട്ടെ എന്നു ബാലന് രലകുനിച്ചു. 180/-ാമാണ്ടു കന്നിമാ 
സത്തില് കരിങ്ങാശ്രപ്പഭകിയിരിവ ല്ല മാര മര്യൂസ അത്താനവാസ്വോ 
ഡ് കോഠയൂയോ എന്ന വൈദികുസ്ഥാനത്തേക്കു ബാലന്റെ ശിരസ്സില് 
കൈവച്ചു. അന്നു ആ മെത്രാപ്പ്യോലിത്താ വവികരണപക്ഷക്കാരന്ഭമു 
ഡാിരുന്നെങ്കിലും സത്വവിശ്വാസം പരസ്വമായി രിരസ്ല്രിച്ചിടല്ലായ। 

രുന്നു. മുടക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു: മലക്കരമെത്രാപച്ച്പോലത്തായായി രിയ 
വെഴുത്തുവിളംബരത്തോടെ ഭരണംസടത്തിക്കൊണ്ടുമിരുന്നു. 

ഗിവവഗിസുശെമ്മാശ്ൂന് ചിഠാദ്പനായ ഗിവറുഗിസു മല്ലാവച്ച 
ന്രൊക്രടെ താമസിച്ചു വൈദികാഭ്വസനം തുടര്ന്നു. എന്നാല് ഏഗാംവ 
രഷം മല്ലാനച്ചന് മസ്ത്രിരോഗഖബാധിതനായി മരിച്ചും മുളത്തുരുത്തിദ്പു 
കക ടെ രെക്കെ വരാന്തയില് അദ്ഹം അടക്കപ്പെടും ആ ദിവസ 
ത്തില് കരുണ കണ്ടെത്തപ്പെടുവാന് കുത്താവു അദ്ദേഹത്തിനു സംഗ 
തിഡാക്കട്ടെം 

രോഗിയെ ശ്രശ്ര്ൂ്ധിക്കുകഡായ ശെകമ്മാശ്ശൃനം അ ഭയങ്കുരരോഗം 
പകരന, രണ്ടാമത്തെ വയസ്സില് അദ്ദേഹം ലാതൃവിരഹിരന്ധയല്ലയോള് 
മുതല് മാതൃവാത്സല്യത്തോടെ പോഠഠിവളത്തിയ സഫേദുരി മഠിയാമ്മ 
ആ ഘട്ടത്തിലും സഴഹാദരനെ ശുശ്രുഷിക്ുവാന് ചെസ്സബഞ്ഞും ആ 
ശുശ്രുഷയിര ദൈവാധീനത്താല് ഒശമ്മാശന് സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു. 
മസ്മൂരരിരോഗം പിടിപെട്ട അടയാള ങ്ങളാകട്ടെ ഓാഡയാരവവണ്സും മുഖ യ്തു 
കുഥിഞ്ഞൂപതിഞ്ഞിരുന്നു, 

സുഖപ്രാപ്യിക്കുശേഷം ശെമ്മാശന് പാമ്പാക്കുട സിമ്മനാരിഷി 
[) ല് യ്യ ല് ചേന്നു ഒരു വര്ഷം പഠിത്തം തൂടന്ംം അക്കാലത്തു് അഭ്ദേഫംതാ 
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മസിച്ചതു” അവിടെ നെടുമ്പായിക്കുട എന്ന വിഭില് വിവാഹം കഥിക്ം 
പ്പെടിരുന്ന ഏലി എന്ന സഹോദരിയോട്ടകുടെ ആയിരുന്നു. ത്യ 
ലം ആ സഹ്േദരിക്കും പ്രിയ സഹോദരനെ പരിചരിക്കുവാന് ഭാ 
ഗ്രം ഉണ്ടായിം 

അക്കാലത്തു മാര മത്സ് അത്താനാസ്വോസിന്െറ നവീകര 
ണഗതിയേപ്പഠഠി അന്വേഷിക്കുവാന് അന്ത്യോഖ്യാ സിംഹാസനത്തി 
ല് നിന്റരം .മാ൪ ക്രരിലോസ് എന്നൊരു മേല്പട്ടക്കാരന് അയയ്ക്കപ്പെട്ട 
ശെമ്മാശന് സിമ്മനാരിവിട്ട്' ആ ബാവായുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരി 
ലൂം ആ വരഷങ്ങളില് നി ഏതാനും വിവാഹാലോ 
ചനകഗ ഉണ്ടായെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആനേക്കു മുഖം തിരിച്ചില്ല. വി 
വാഹകായ്യം അദ്ദേഹത്തിനു് ഒരിക്കലും ആലോചനാവിഷയമേ ആയി 
രുന്നിട്ടുമില്ല.  അവിലാഹിത വ്ൈദികപദവിയില് സമുദായസേവ 
നത്തിനു കാലൂന്നുന്ന ശെമ്മാശ്ശൂന്മാക്ക്” അദ്ദേഹം മാരഗ്ദരശി ആയി 
രിക്കട്ടെ. 

കോഠു  യോഗീവവഗി സിനു ക്രഠിലോസുബാവാ ഡാന 
ത്തില് ശെമ്മാശുപട്ടവും പെ മാസത്തിരു കശീശ്പ്പട്ടവും കോ 
െപ്പിയ്ക്കോപ്പാസ്ഥാനവും നത്കിം ക്രറിലോസുബാവായോടുക്ര ക്രടെ ഗി 
വവൃഗിസ് കോലെപ്പിസ്ക്റോപ്പാ സഞ്ചാരം തൂടങ്ങി. തന്മൂലം , ഉപ 
രിപരിശീലനം സിഭ്ധിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, മലങ്കരെയുള്ള. മിക്ക പ 
കളിക്കാരും പടക്കാരുമായി പരി.ചയപ്പെടന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു 
സാധിച്ചു. പിന്നിട്ട 1879 മീനം 92൨ാംതീയതി കോഠൊപ്പപിസ്ക്സോപ്പാ 
യെ മാര ദീപന്നാസ്വോസു മെത്രാപ്പോലീത്താ ദയഠായ്യപദവ യിലേക്കു 
അഭിഷേകം ചെയ്തും ദയഠായപദവി എന്നതു് ഒരു വിണ്ടുംജനനമാ 
ണു; ഒരു സ്വര്ഗ്ഗ യ വിവാഹമാണെ; ഒരു മരണം തന്നെയുമാണു”. 

ഗിവവുഗീസ്മാമ്പാച്ചന് മുളന്തുരുത്തിയിലുകമ വെട്ടിക്കല് ദയഠാ 
യില് താമസം തുടങ്ങി. ദയറഠായഷപ്രസ്ഥാനസ്ഥാപകനായ മാർ അ 
ന്തോനിയോസ് ആയിരുന്ന, എല്പാ ദയഠായക്കാരുടെയുമെന്നപ്രകാരം, 
അദ്ദേഹത്തിനെഠയും ആദ൪ശപുരുഷന്. 

മാര അന്തോനിഡോസ് മിസ്രരയിമിലുകള ഒരു പ്രഭകുടടംബത്തിര 
291 -ാമാണ്ടു' ജനിച്ചും ബാല്യകാലം മുതല് അദ്ദേഹം പള്ളിയാരാധ 
നയിൽ നിക്ടയുളളവന് ആയിരുന്നു. “ “ഒരു മനുഷ്യന് ലോകമൊക്കെ 
യും സമ്പാദിക്കുകയും അവന്െറ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും 
ചെയ്താത്. അവനു” എന്തു പ്രയഷോജനമുഒ എന്ന വാക്വം അടങ്ങിയ 
സുവിശേഷഭാഗമായിരുന്നു. ഒരു ദിപസം അദ്ദേഹം വായിച്ചുകേട്ടതു”. 
നമ്മുടെ രക്ഷകനന്െഠ ആ ചോദ്വം ആ യുവറഹ്ൃദയത്തെ ആഗമായി 
സ്പൂ൪ശിച്ഛും നി നിന്െറ ദേശത്തെയും ജനത്തെയും വിട്ടു” ഞാന് 
നിന്നെ . കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കു പോവുക എന്ന അത്യയന്ന 

തന്െഠ .ആഞ്ഞേവ്യു, അബ്രഹാം കിഴ പ്പെടപ്രകാരം ആയുവാവും പ്രവ 
ത്തിച്ചു... റി? ആസ ടം അനുസരണക്കേടു കാണി 
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ചില്ല: താരനുസരിച്ചു പ്രവത്തിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചിന്തിച്ച 
തുമില്പം അദ്ദേഹം അന്ധക്രരത്തിലേക്കു ചാടിം വൃരാതനനായ 
ദൈവം നമ്മുടെ സമേതം: കീഥെ ശാശ്വചതകൈകശ ഉണ്ടു എന്നു് 
അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്െഠ വസ്മവകകളില് സ്വസ 
ഹോദരിയയടെ ജ് വനത്തിനു വേണ്ടവ തിരിച്ചുവച്ചിട്ട' ബാക്കി മുക 
വന് ദരിദ്രക് കൊടുത്തും അനന്തരം അദ്ദേഹം മിസ്സ്രയിമിലെ മരു 
ഭൂമിയിലേക്കു പോയി. താപസ്സനായി അദ്ദേഹം ഉയന്൯, 392--ലെ 
നിഖുറുസുന്നഹദോസില് അദ്ദേഹവും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. 3506-ല് 
100-ാമത്തെ വയസ്സില് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. മാന് സനിത്തോടടകള്ിക്കാ 
യി കാംക്ഷിക്കുന്നതുപ്പോലെയും, ദാഹിച്ചും വരണ്ടും വെള്ളത്തിനായി 
അഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയേപ്പോലെയും ദൈവത്തിനായി ആഗ്രഹം 
തോന്നിയ അനേകര് അദ്ദേഹത്തിനു ശിഷ്വപ്പെട്ട് ആത്മശാന്തി ക 
ണ്ടെത്തിം ഗ്വവ൮ഗീസ് റമ്പാച്ചനും മാര അന്തോനിയോസിനെ ആ 
ദ൪ശപുരുഷനായി സ്വികരിച്ചു ജീവിതം നയിച്ചതുടങ്ങിം ദയറാ 
യക്കാര൯ അതിഭക്ഷണത്തിലും ല്യത്ഥസംസാരത്തിലും ഉഗീപ്പെടാതെ 
ഇഹലോകവേരപാടിനായി നോക്കിപ്പാത്തുകൊണ്ടു” നോമ്പിലും നമ 
സ്ത്ലാരത്തിലും വിലാപത്തിലും വിശുദ്ധപുസ്കഥ്വാനത്തിലും ദൈവ 
സംസര്ഗ്ശത്തിലും ഉഠഠിരിക്കണം എന്നത്രെ കാനോന് ൦ അദ്ധ്വാ 
യം 10പാംഭാഗത്തില് വിധിച്ചിട്ടുളമ തും ഗിപവഗീസ് റമ്പാച്ചന്െഠ 
ജിവിതം അരതുനുസരിച്ചുതന്നെ ആയിരുന്നു. പരദൈസാ സദൃശമായ 
പ്രശാന്തപരിസരങ്ങളോടുക്രടിയ വെട്ടിക്കല് ദയഠായില് ഒരു സത്വ 
ദയഠായക്കാരനായി അദ്ദേഹം ജീവിതം തുടന്നു. 

നമ്മുടെ വഗിയായി ക്രുടരെക്രകൂുടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ദേഹം പ 
രിശുഭ്ധനായോരല് ദൈവപുരുഷന് ആകുന്നു എന്നു” ഏലിശാപ്രവാച 
കയെക്കറിച്ചു ശുനേമ്യസ്ത്രി സാക്ഷിച്ചപ്രകാരം ഗിവവഗിസുഠമ്പാച്ച 
നെ വിശ്വാസികള് ആദരിച്ചതുടങ്ങി. :“ദയഠായക്കാരുടെ ശാരിരിക 
പോഷണത്തിരു അത്മായര് മടിയായിരിക്കരുതു' ” എന്ന കാനോന്വഖി 
ധിപ്രകാരമോ എന്നു തോന്നുമാറ് അവര് അദ്ദേഹത്തിനു പലവിധ 
ത്തില് സഹായക്ക്കൈ നിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നാനാഭാഗങ്ങളില്നിന്നും 
അനേകം വിശ്വാസികള് വാഗ് വിന്നായും, രോഗികശ അദ്ദേഹത്തി 
നെ പ്രാത്ഥനമുലമുളള. സരഖ്യത്തിനായം നേര്ച്ചകാഴ്ചകളോടുക്രടെ 
അദ്ദേഹത്തെ സമപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെഠ ശിഷ 
ത്വം ഒരു പദവിയായി കരുതി, ഗമാലിയേലിനന്െൌ പാദത്തിങ്കല് 
ശത എന്നവ്രകാരം, വലര് വെട്ടിക്കല് ദയഠായില് ചെന്ന് അദ്ദേ 
ഹത്തില്നിന്നും വൈദികവിദ്യാഭ്വാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു. 
വെടിക്കു ദയാ ഉയന്നതുടങ്ങി. അതിന്െറ സ്വര്ണ്ണുകാം വും അ 
തൃതന്നെ ആയിരുന്നു. 

അക്കാലം മലങ്കരയിലെ നവികരണത്തിന്െ പ്രാരംഭവ൪ഷ 
ങ്ങഗ ആയിരുന്നു, ഘ്ല്ോല്പില് ലൂത൪ ഉണ്ടാക്കിയ നവീകരണം വ 
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ഗിപിഥ.്ചതായിരുന എന്നു” കീബിഗം, പൂസി മുതലായ സിദ്ധപ 
ണ്ഡിതയ്മാര ഗ്രഹിച്ചു” ഓക്ക്സ ധര്ഡ്; മുവ മെന്റ് എന്ന സ 
ത്വോപദേശ ഹൈച്ച൪ച്ചുപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചപ്പോള് മലങ്കരയില് 
അബ്രഹാംമല്പാന് എന്നൊരു രണ്ടാം ലൃതഠിനെ നമുക്ക് ഒരു സഹാ 
യമിഷ്വനായി വന്ന മിഷ്യനഠിമാര് എഴ്ുന്നേല്ലിച്ചതു എത്രയും നിര 
ഭാഗ്വമായിപ്പ്പോഡിം &സുഠിയാനിസഭയിലെ നവികരണം വളഞ്ഞൊ 
ഗകിയതു പരിതാപകരം തന്നെ. ആംഗ്ലിക്കന് സഭയിലെ സി. എംം 
എസ്സ) കാര്ക്കു പകരം ഹൈച്ച൪ച്ചു കാരാണു' ഇവിടെവന്നിരുന്നതെ 
ങ്കില് നവികരണം വേറൊരു ഗതിയെ അവലംബിക്കുമായിരുന്നും?? എ 
ന്നുള്ള മാര് യ്കഹാനോന് മാര്ത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പ്യോലീത്താ തിരുമേനി 
ടെ അഭിപ്രാഡം എത്രയോ ശരിയാണു . 

ഒരു മെത്രാന് പിന്തുണ ക്രട്ധതെ ആ പ്രോടസ്റ്റന്വ 
നവീകരണം പുലത്തുവാന് ആ ലൂതരിനും അസാധ്യമായി 
രുന്നതിനാല് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ സഹോദരപു 
തനായ മത്യുസ് ശെമ്മാശനെ ശിീമയിലേക്കു' അയച്ചും അപ്പോള് 
കാതോലിക്കാസിംഹാസനത്തില് അധിപന് ഇല്ലായിരുന്ന. ആക 
യാല് ശെമ്മാശന് പാത്രിയക്കിസിന്െഠ അടുക്കല് ചെന്നു. മലങ്കര 
മെത്രാന്െഠറ സമ്മതം ആരായാതെ പാത്രിയക്കിസ്' അദ്ദേഹത്തെ 
മെത്രാനാക്കിം അദ്ദേഫം മലങ്കരയില് എത്തി മിഷ്യനഠിമാരുടെ 
പിന്തുണയോടെ തിരുവെഴ്ണത്തുവിളംബരം സമ്പാദിച്ചു ഭരണം തുട 

ഞ്ങിം അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുനിറുത്തുവാന് മലങ്കരയുടെ ചേപ്പാട്ടു മാര 
ദീവന്നാസ്വോസിഡോ., ശിമയില്നിന്നുവന്ന മാര ക്രഠിലോസിനേ, 
ശിമയില് ചെന്നു അഭിഷിക്തനാഡയിവന്ന പുലിക്കോട്ടില് മാര ഭീവ 
ന്നാസ്വോസിനോ സാധിക്കായ് കയാല് പര്രോസു പാത്രിയക്കീസു 
ബാവാതന്നെ 1870-ല് മലങ്കരെ എത്തിം അദദ്ദഹത്തിനു ഒരു ദ്വി 
ഭാഷി ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിന് ഏററവും യോഗ്യനായി ഗ്വറു 

ഗീസ് ഠമ്പാച്ചന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ട. പാത്രിയക്കിസുഖാവാ മാര് മതു 
സ് അത്താനാസ്വോസിവെ മുടക്കുകഷയം, രിരുവെഴുത്തുവിളംബരം 
പിന്വലിപ്പി.ക്കുകയും, മുളന്ത്രരുത്തില്വല്ചു് ഒരു സുസഹദോസു നട 
ത്തി മലങ്കരഡെ ഏഗ്ര മെത്രാസവങ്ങളായി രിരിക്കുകയും, ആ മെ 

ത്രാന്മമരെ വാഗഥിക്കുകയ്യം ൭ ചയ്മു. ആ സ്ഥാനത്തേക്കു സിധുക്തരായവ 

രില് ഒരുവന് ഗിവവ൮ഗീസ് റമ്പാച്ച൯ ആയിരുന്നും 1876 ഡിസം 
ബ൪ 10-ാം തീയതി പഠവൂ൪പളകിയില്വച്ചു' അദ്ദേഹത്തെ മാ൪ 
ഗ്രീഗോഠിയോസ് എന്ന സ്ഥാനനാമവാനാജി പാത്രിയക്കീസുബാവാ 
വാഴിക്കുകയും നിരണം മെത്രാസനത്തിന്െറ മേല്പട്ടക്കാരനായി നി 
യമിക്കുകയും ചെയ്തും മലങ്കരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ്ച മേല്പടരാരില് എ 

റവും ഖ്രോയം, കാഞ്ഞവന് അഭദ്ദഹമായിരുന്നതുകൊണ്ടു” കൊച്ഛുതി 
രമേനി എന്നു അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെട്ടു. 

പാത്രിക്കിസുഖാവാ ശീമയ്യയ ,മടങ്ങിയശേഷം കൊച്ഛുതിരുമേ 
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പരത്ര 

നിയൂടെ അഭിലാഷവ്രകാരം മേല്പടക്കാ൪ ുഗ്ൃപേരും വെടിക്കത് ദയ 
ററുയി അ നാല്പതു ദദിവന്മാം നോമ്പിലും നമസ്ത്ലാരത്തിലും താമസിച്ചു. 

വിശുഭ്ധശ 'ളീഹന്മാ൪ യ൮ശലേംമാളികയില് പത്തു ദിപസം കാ 
ത്തിരുന്നശേഷം അവരവക്കു നിശ്ചയിക്കപ്പെട ദേശങ്ങളിലേക്കു ആ 
ത്മനിഠവില് റേ വായവപ്രകാരമത്രെ തമ താരുമേനിമാര ചെയ്തതു. അ 

ര് 

പ്രകാരം ഒരു കാത്തിരിപ്പു പിന്ന ഒരിക്കലും മണ്ടായിട്ടില്ല. 

കോട്ടയം പഗയ സിമ്മനാരിയുഗ്പ്പെടെ ഉളൂ സമുഭായസ്വത്തു 
ക്ഷക്ലൊക്കെയ്യം അന്നു മാ൪ മത്യൂസ താത്താനാസ്വോസിന്െഠ കൈവ 
ശമായിരുന്നതിനാല് മലങ്കര മെത്രാപ്പ്യോലിത്താ പരുമലയത്രേ താമ 
സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു ': ആ സ്ഥലം..മദ്പത ദണ്ഡു സമ.പത്ുരം --- 
അരികുപുഠത്തു മാത്തന് 18 2-0മാണ്ടു' മാർ ദിപന്നാസ്വോസിറാ 
ദാനമായി എഴ്ുതിക്കൊടുത്തതായിരുന്നും അദ്ദേഹത്തിനു സമുദായ 
ത്തിനുവേണ്ടി പല വ്യവഹാരങ്ങളും നടത്തുവാനുണ്ടായിരുന്നതുകൊ 
ണട്ട' അവിടം കൊച്ചുതിരുമേനിയെ അദ്ദേഹം ഭരമേല്പിച്ച. 
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സഭാപുരോഗമനത്തിനു അത്യാവശ.ം ഉത്തമവൈദികന്മാരാന് 
എന്നു കണ്ടു മാര ഗ്രിഗോധിയോസുമെത്രാപ്പോലിത്താ അലിടെ അ 
ഗി്തൂരയിരു ഒരു സിമ്മനാരി ആരംഭിച്ചു, പ്രധാന മല്പാന് തിരു 
മേനിതന്നെ ആയിരുന്നും വിശ്വാസാ.ചാരങ്ങളില് ഹൃദയപൂവ്വനിഷ്ട 
മുളള വനായിരുന്ന തിരുമേനി ശിഷ്യഗണത്തിനു മാതൃകയായി ശോ 
ഭിച്ചും അവക്കു അദ്ദേഹത്തോടു” ആത്മാത്ഥമായ ഭക്ത്യവാദരവുകഗ ത 
ണ്ടായിരുന്നു: കൊംച്ചുതിരുമേനിയുടെ ശിഷ്യത്വം ഒരു പദപിയായി 
അവര കരുതിയിരുന്നു. ഞാന് കൊച്ചുതിരുമേനിയുടെ ശിഷ്വനാ 
അ എന്ന് അവരില് പലരും പില്ക്കാലങ്ങളില് അഭിമാനവുവ്വം പ 
പയൂന്നതു' ഈ ലേഖകന് കേടിട്ടുട്ടു . കാനോനികപ്രാത്ഥനകള്ളെയും 
വിശ്ചവാസാചാരങ്ങളെയും കരമ്മാനു ശ്ലാനങ്ങളെയുംകുഠിച്ചു ആദരവും 
നിഷ്ഠാതല്പരതയൂം തോന്നുമാഠത്രേ അവരെ ആദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന 
തും കഥിഞ്ഞ തലമ്മായില് ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠതവെദികരില് വ 
ലരും തിരുമേനിയയടെ ശിഷ്യന്മാര ആയിരുന്നും ദിവംഗതരായ വട 
ശ്ര്ശേരില് തിരുമേന।, കോനാട്ടു മാത്തന് മല്ലാനച്ചന്, മട്ടസ്കുല് അല 
ക സന്ത്രയോസു മല്ലാനച്ചന്, പൂതക്കഥിയില് അബ്ബഹാംഅച്ചന്, പ 
യ്യമ്പളക്കില് ദാവിദച്ചന്, പനമയ്ക്താമിഠറത്തു അബ്രഹാംഅച്ചന്, കിഗ 
ക്കേത്തലയ്ക്കല് തോമസ് തച്ചന്. കൊഠാഠാത്തുവിഭള ഗീപവഗീസ് താ 
ചന് എന്നിവ൪ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്വഗണത്തില് പെട്ടിരുന്നു. അ 
നഹങ്കാതിയയും സുഠിയാനിഭാഷാവിദശ്ധനും, വേദശാസ്ത്രനിപുണനും,, 
പരമഭക്തനുമായ ആ സത്വഠിശുമല്ലാന്ൊൌ കീഴില് പഠിച്ചിരുന്ന 
ആ വൈദികരൊക്കെയും അവരുടെ കാലത്തു സഭയില് ഓരോ ദീപ 
മായി ശോഭിച്ചിരുന്നും | 

തിരുമേനിയുടെ ദിനചയ്യ മാതകാപരമായിരുന്നും നേരം വെ 
ത്തു കഗിയൂയവോളം കിടക്കയില് കിടക്കുന്നവക്കു പ്രഭാതനമസ്ത്രാരം മി 
ക്കവാവ൮ും പതിവില്ലല്ലോം സാദ്ധ്യവുമല്പല്ലോ: തിരുമേനിയാകള്ടെ, 

ദിവസവും നാലു മണിക്ക് എഴുനേല്ക്കുമായിരുന്നും പാതിരാത്രിയഗ 
പ്പെടെ ഏഴു നേരമുള്ള യാമപ്രാത്ഥനകശക്കും, പുല൪ര്കാലഭജനത്തി 
നും, സൂത്താഠാ വേദവായനഷ്ക്കും തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന്െഠ ദിന 
ചയ്യയില് പ്രഥമസ്ഥാനം നല്കിയിരുന്നും നോമ്പുകാലങ്ങളിലും ബു 

ധന് വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും തിരുമേനി ഇരുപത്തിരണ്ടരവരെ ഉ 
വപവസിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ക്രമമായ ദിനചയ്യകശക്ക പഠിപ്പരീരാകട്ടെ, 
ഭനണമകായ്യാന്വേഷങ്ങളാകട്ടെ, പള്ളിസന്ദര്ശനങ്ങളാകട്ടെ ബാധകമാ 
കാതെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. സിമ്മനാരിയില് ആയിരിക്കു 

മ്പോഗ ഉച്ചഷ്കു മുമ്പും മ ചച്ചയ്ക്ു ശേഷവും അദ്ദേഹം ഈരണ്ടു മണിക്ര്ൂര് 
നേരം ശെമ്മാശ്രുന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ബാക്കി സമയം ഭരണകായ്യ 
ഒ്ദശക്കായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യവന്നും തിരുമേനിയുടെ സു 
ീയാനിക്കൈപ്പട അച്ചടിതുല്യം മനോഹരമായിരുന്നും പല കൈ 

യ്യെത്തുപുസ്ൂുകക്ങഗ തിരുമേനി പകത്തിയെ ഴതിയിട്ടണ്ടു”. സമ 



1 

ദായക്കേസില് കാതോലിക്കാ ഭാഗത്തു നിന്നു ഹാജരാക്കപ്പെടിടടുളുള കാ 

നോ.ര്പുസ്ുകം ആ വിശുദ്ധ തിരുമേനിയാരല് പകത്തപ്പെടതാകുന്നു, 

തിരുമേനിയുടെ ദീനാനുകമ്പ വിസ് മയനിയമായിരുന്നും കരു 

ണ ഉളള വര ഭാഗ്വവാന്മാ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവരുടെ മേരു കരു 

ണ ഉണ്ടാകും.എന്നതു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രത്വേക പ്രബോധനാവിഷ 

യമായിരുന്നുവത്രെ. 1882-ാമാണ്ടെ തുമ്പമണ് ദേശത്തു കഠിനമായ 

മസ്മരിബാധ മണ്ടായിം 1932-ല് പുളേഗുമാരിക്ക കുന്നകുളം വ। 

ധേയമായപ്പപോശ, ഇപ്പോഴത്തെ മാർ ഗ്രിഗോഠിയോസ മെത്രാപ്പോലീ 

ത്താതിരുമേനി അവിടേക്ക് എഴ്ുന്നളലിയ പ്രകാരം, കൊച്ചുതിരുമേ 

നി തുമ്പമണ് പളളിയില് എത്തി വീടുകഗ സന്ദരശിച്ചു' ഉപദേശ 

ങ്ങഗാ നല്കിയും പ്രാത്ഥനകഗ നടത്തിയും ജനത്തെ സമാ 

ശ്വസിപ്പിചച്ച എന്നു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ  പ്രാത്ഥനയാജഘ അനേ 

ക൪ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ബാധ നിങ്ങുവോളും അദ്ദേഹം 

അവിടെത്തന്നെ താമസിച്ചും സകലരും അദ്ദേഹത്തിനൊ ദിീനാനു 
കമ്പയെ പ്രശംസിച്ചു, 

പല ശെമ്മാശ്ശൂന്മാരും സന്ദരശകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്ന പരുമല 

അഴിപ്പുരയിലോ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട പുത്തന്മുരിയിലോ മളക. 

തമസം സ്ഥപദര്ല്പഭ്വവും സ്വസ്ഥതക്കുഠവും മുലം അത്ര സുഖകരല 

യിരുന്നിലെങ്കിലും തിരുമേനി അതു സസന്തോഷം വഹിച്ചും പിരൊ 

നാളേക്കു കഞ്ഞിക്ക് ' അരി ഇല്ലാത്ത സന്ദരഭങ്ങഗ മണ്ടായിട്ടണ്ടെങ്കി 

ലും തിരുമേനി ഒട്ടം ആകുലചിത്തനാകാതെ അകാശത്തിലെ പ്ഠാവക 

ടെയും വയലിലെ താമരകജ്ല ടെയ്യം സ്രഷ്യാവില് വിശ്ചസിച്ചിരിക്കുക 

യം വിസ മയനീയമാംവിധത്തില് അപ്രതിക്ഷിതമാംവണ്ണം അവശ്യ 
ങ്ങഗ നിഠവേവൃകയയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു , തിരുമേനിയുടെ ജിവിതക്രമവ്യം 

ഭക്ഷണരീതിയും എത്രയും ലങ്കിതമായിരുന്നും സുഠിയാനി സഭയിലെ 

മേല്പട്ടക്കാര എക്കാലവും അപ്രകാരമാണല്ലോ ജിവിച്ചിട്ടുകരതുംം 

അവിടെ ആരാധനയ്ക്കായി അഴിപ്പുരയോടടുത്തു അരികുപപഠത്തു 
മാത്തന്വക ഒരു കൊട്ടില് ദ്പുകിയേ അക്കാലത്തു് മ ണ്ടായിരുന്നുകൂള. 
അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു പരമക്കിയും സിമ്മനാരിയൂം തുണ്ടായാല് 
കൊള്ളാമെന്നു തിരുമേനി ആഗ്രഹിച്ും അത്യിഞ്ഞ പളക്കിയുടമ 

സ്ഥന് അദ്ദേഹത്തിന് ആണ്സന്താനപരമ്പരകളുടെ ചെണ്്മക്കഗാ 
പളളിപ്പതാരത്തില് നിന്നു” ഒഴിവായിരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയില് 
ത്ത സ്ഥലം മാര ജോസഫ് ദിീവന്നാസ്വോസിനു എഗ്രതിക്കൊടത്തും 

പിന്നിട്ടും പല പളളിസ്ഥലങ്ങഗ വമളികളോടു ശ്രൂറട തീറാധാരം 
മുലം മേല്ലട്ടക്കാക്ട എഴ്ണതിക്കിടിയിട്ടണ്ടെ്കിലും അവയിലൊന്നിലും 

പള്ളിക്കു കൊടുക്കുന്നതില് നിന്നു സന്താനപരമ്പരകളെ വിലക്കുന്ന 

തായ എന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ ഉള്ളതായി അറിവില്ല. 

പുതുതായി ലഭിച്ച സ്ഥലത്തു, യാതൊരു മൂലധനവും കാണാതെ 
ദൈവത്തില് മത്രം ആശ്രയി.്ചുകൊണ്ടു , ത്തിരുമേനി പള്ക്രിന്യം 
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സിമ്മനാരിയയം പണിയിക്കുവാ൯ ആരംഭിച്ചു, വിശ്വാസികമ ലോ 
ഭമെന്വേ കരളും കൈയ്യും തുന്നു, ഓദായ്യദാന ങേഗ നല്കി. ഒരു 
ചൃരുങ്ങിയ കാലയളവില് ഇരുപതിനായിരത്തില്പ്പരം രൂപാ പിരി 
ഞ്ഞുകിടി. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണി ത്ധട്ടതിയില് നടത്തിത്തുടങ്ങി. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഇതിനിടയില് പുണ്വസ്മഥലങ്ങശ സന്ദശിക്കണം 
എന്നൊരാഗ്രഹം പുണ്വവാനായ തിരുമേനിയില് അങമ്ുകരിച്ചിരുന്നും 
കണ്ണിനു ചെവിയെക്കാഗ ഗ്രഹണശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടു കേട്ടു വിശ്വ 
സിക്കുന്നതിനേക്കാഗ കണ്ടു വിശ്ചസിക്കുന്നതിനു മറപ്പുണ്ടല്ലോ എ 
ന്നായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായം. പളളിപണി തീരാറായ 
പ്പോഗ മുതല് ഈ തീത്ഥയാത്രയ്ക്കുക. ഒരുകങ്ങള് അദ്ദേഹം നടത്തി 
ടിക്കാണ്ടിരുന്നും പളകിപ്പണിക്കെന്നപ്രകാരം. ഈ പൃണ്വയാത്തയ്ക്ുംജന 
ങ്ങ ം പള്ളികട്ട.ം ഭക്തിപൂവ്വം കൈമുത്തുകളും വഴിപാടുകളും സമ 
പിച്ചും മൂന്നു മാസങ്ങഗക്കുള്ളില് അയ്യായിരത്തില്പ്പരം രൂപാ ഉ 
ണ്ടായിം 

തിരുമേനി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുളമത് എന്തെന്നാല്-_സിമ്മനാരി 
പ്്ളിയുടെ പണി പൂത്തിയായില്ലെങ്കിലും ഈ പരദേശയാത്രയ്കു മുമ്പ് 
അതില് വിശുഭ്ധ കുര്ബാന അനുഷ്കിക്കണമെന്നു” ഒരു വലിയ അഗ്ര 
ഫം നമുക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നും 18095 മകരമാസം 12൦ തീയതി 
ഞായഠാഴ്ച നിതാന്ത വന്ദ്യ ദിപൃശ്രി മാര് ദീവന്നാസ്വോസ്' മെത്രാ 
പ്പോലിത്തായോട്ുട ക്രടെ പരുമലപ്പള്ളി നാം ക്രദാശ ചെയ്തും അട്ട 
ത്ത ദിവസം പരുമലെ നിന്നും നാം പൂപ്പെട്ടു വഗിക്കുളുള പള്ളികള് 
സന്ദരശിച്ചം മകരം 20-ാം തീയതി മുളന്തുരുത്തിയില് എത്തിം മാര് 
ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ അപച്പോഗേക്ക്” അവിടെ വന്നു 
ചേര്ന്നും വലിയ തിരുമനസ്സു കൊണ്ടു നമ്മടെ യാത്രഷ്ണല വല്ടരെ സ 
ഹായങ്ങഗ ചെയ്യുകയും ബുഭ്ധിമുടടുകഗ സഹിക്കുകയും സ്നനേഹപുരസ്സരം 
നമ്മെ ധൈധയ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തും 1692 കുംഭം 9-ാം തീയതി 
വ്യാഥാഴ്ഗ, അന്വേന്യം വിലാപങ്ങളോടും സ്ന്േഹചുംബനങ്ങളോടടം 
ക്രടെ വലിയ തിരുമനസ്സിലെ അടുക്കല്നിന്നും യാത്ര പിരിഞ്ഞും 
ഈ സമയത്തു ഞങ്ങള് രണ്ടാള കളുടെയും ക്രഭെയുണ്ടിയിരുന്ന നമ്മുടെ 
ജനങ്ങളുടെയും വ്യസനം പഠഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുവാന് തക്കതല്ലായിരുന്നും 
നാം മലയാളത്തു്' അവസാനമായി പ്രവേശിച്ച പള്ളി ചാലശ്ശേരി 
ഭമയിരുന്നും കുംഭം 16-ാം തീയതി അധഖിടെനിന്നും പ്യാപ്പെട്ട പടം 
മ്പിയില് നിന്നും തീവണ്ടി കയഠിം നമ്മോഴ് ക്രടെ പൌലൂസ് മ്പാ 
൯, മല്പാന് വടശ്ശേരില് ഗീവധുഗിസ കത്തനാര, തെക്കന് പഠവൂ൪ 
തോപ്പില് ലൂക്കോസ് കോഠീി, തുമ്പമണ കരിങ്ങാട്ടില് സ്ത്രിയാ കത്ത 
നാ൪, കടമ്പനിട സ്ത്ര ഠിയാ കത്തനാര് എന്നി അഞ്ച്യ' അളുകശ ഉണ്ടാ 
യിരുന്നും ഇവരെ ക്രടാതെ ശീമക്കാരന് സ് ളിബാംശമ്മാശ്ശുനെയും പരു 
മുലെ തോല്പ്പില് പീലിപ്പോസ് എന്ന കൊച്ചനെയും മുന്പുക്രട്ടി ബോം 
ബെഡ്ക്കു്' അയച്ചിട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. സര്വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്െയ 
കരുണയില് മാത്രം ആശരയിച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങഗ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 
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ന. വംഭം 21൦ തീയതി ഞങ്ങഗം ബോംബെയിലെത്തിം സള 

ബാശെമ്മാശ്ശൂന് ക്രലിക്കു വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരു മുറിയില് മീനമാസംാ-ാം 

തീയതി വരെ ഞങ്ങള് താമസിച്ചും കപ്പിത്താന് ഞമങ്ങഗക്കായി ക 

പ്യലില് ഒരു മുറി പരുക്കിച്ചു. മീനം 0-൦ തീയതി ഞങ്ങ കപ്പലില് 
കയഠി. അന്നു കദ്വല് പുഠപ്പെടടമെന്നാണു” ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടിരുന്നതു 
എന്നാല്: രണ്ടു ദിവസത്തെ താമസം നേരിട്ടും പലര ഞങ്ങളെ വന്നു 

കാണുകയും ആവശ്വയങ്ങഗ അന്വേഷി.ലതരികയും ചെയ്യും മീനം 

8_പാം തീയതി അഞ്ചരമണിക്കു കപ്പല് പുഠപ്പെട്ടും കപ്പല് പുഠപ്പെട 

പ്രോ ജലപ്രളൂയത്തില് വച്ച നോഹിനെയും കുടുംബത്തിനെയും 

അവസ്ഥ ഞങ്ങള്ക്കു ഓരമ്മവന്നും പെട്ടിയില് എട്ടാത്മാക്കള്ളെ. പ്രള 

യത്തില്നിന്നും രക്ഷിച്ച കത്താവു ഞത്ങഗ എട്ടാത്മാക്കളെ സമുദ്രത്തി 

നെഠ വായിരല് നിന്നും രക്ഷിക്കുവാന് ഞങ്ങഗ ഹൃദയപൂവ്വം പ്രാത്ഥിച്ലം 
ബലഹിനരും പാപികള മായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകളെ ചെവിക്കൊ 
ണ്ട് ക്ഷേമത്തോടെ ഞങ്ങളെ സകല അപകടങ്ങളില്നിന്നും രക്ഷിച്ച 

കത്താവിനു” എന്നുമെന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.” 

പുണ്വയാത്രക്കാര 1-൦ തീയതി ഏഡനിലും 28--ാം തീയതി 

പോര്ട്ടസായിലും എത്തി അവിടെയുള്ള ഒരു ഇഗുപ്യായപ്പളളിയില് 

95൦ തീയതി വചനിപ്പപെരുനാളില് കു൪ര്ബാന അണല്ലു. 2 0-ാം 
തീയതി ഓശാന ഞായഠാഴ്ച രാവിലെ യോപ്പാത്തുഠമുഖത്തു് അടുക്കുക 
യും രണ്ടു മണിക്കു തിച്ചണ്ടി കയഠി അഞ്ചമണിക്കു യ൮ശലേമില് എ 

ത്തകയും ചെയ്തും ബോംബെയില്നിന്നും പരിപാടിപ്രകാരം മീനം 

0-൦ തീയതി കപ്പല് പുഠപ്പെടാതിരുന്നതു കൊണ്ടത്രെ ഈ ഞായറഠാ 
ഗ്ല ലംഘനം നേരിട്ടതു”. യാത്രക്കാക്ക്” അതു മനസ്മാപത്തിന്ു ജടയാ 
ക്കിം അവര് സ്റ്റേഷനില് ഏത്തിയപ്പോഗ് ഉ൯൪ശ് മേമിന്െഠ മാര 
ഗ്രിഗോഠിയേസ് ബാവാ പരിവാരസമേതം കാത്തുനിന്നിരുന്നും അവർ 

തിരുമേനിയെ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചു മക്കോസിനെറ ദയഠായി 
ലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോഗ പത്രോസ് പാത്രിയക്കിസ് 
ബാവാ കാലം ചെയ്തിരുന്നും പി൯ഗമനായ അബ ദല് മശിഹാ 
പാത്രിയക്കീസ് സിംഹാസനാരൂഡനായിട്ടുമില്ലായിരുന്നു, 

മ൪ക്കോസിന്െഠ ദയഠാതന്നെ ഒരു പുണ്വസ്ഥലമത്രേം നമ്മുടെ 
കത്താവു ആഗ്രഹത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ച പഴയ പെസഹാ ഭക്ഷിച്ചത്, 
ശ് ളീഹന്മാര്ക്കു പാദക്ഷാജനം നടത്തിയതു”, കുരിശു മരണത്തെ ബ 
ലിയാക്കിത്തിരത്ത പൂതിയ പെസഹാസ്ഥാപിച്ചത്ര്, ഉയിര്ത്തെഴ്ു 
ന്നേല്പ്പിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാര്ക്കു രണ്ടു പ്രാവശ്വം പ്രത്വക്ഷപ്പെടതു”, 
എന്െറ കത്താവും എന്െഠ ദൈവവുമേ എന്നു നമ്മുടെരക്ഷകത്തയ, വി 
ശുഭ്ധനായ മാ൪ തോമ്മാശ ജഹാ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തുവിശ്വാ 
സത്തില് ഉറച്ചതു, ശിഷ്യഗണം ദൈവമാതാവിനോട്ടം മഠ൮൦ ക്രുടെ 
പത്തുദിവസം ഉ.പവാസപൂ൪പ്പം കാത്തിരുന്നതു”, പെന്തിക്കോസ്മിയി 
ല് പരിശുദ്ധറൂഹായുടെ ആവാസം ഉണ്ടായതു, മാര യാക്കോബുശ് ളി 
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ഫാ ആദ്യം കരബാന ചൊല്ലിയതു; കന്യസ്ത്രീഡമ്മയും മാത്തയും മ 
ിയയും മാമോദിസാമുുകിയത്ുര് എന്നിവയൊക്കെയും ആ മാളികയി 
ല് വച്ചായിരുന്നു എന്നതു് അതിന്െറ ഉ ടമസ്ഥയായ അനന്ത്വോഖ്വാസഭ 
്ക്ലെന്നപോലെ സഹോദരിസഭയായ മലങ്കരസഭഡ്ക്ും അഭിമാനകരം 
തന്നെയാണു്. 

കഷ്ടാനുഭവയാഴ് മ ഗപ്പെടെ1/ ദിവസം തിരുമേനി മ൪ശ്ഭളേ 
മിരു താമസിച്ചു പുണ്വസ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തി 
പൂ൪ധ്വം സന്ദര്ശിച്ചു. മനസ്സ് ദൈവത്തില് ലയിച്ചു പോലെത്! 
രമേനിക്കു അനുഭവപ്പെട്ടം മേടം 12---ാം തിയതി തിരുമേനി പ 
രിവാരസമേരം മടങ്ങി. ഇടവം 1-൦ തീയതി അവര ബോംബെ 
യില് .ഈങ്ങിം അവര് 4-൦ തീയതി നാടില് എത്തിം അന്നു കു 
മ്രകം പള്ളിക്കാര തിരുമേനിയെ ജലമാര്ഗ്ഗം ആ പള്ളിയിലേക്കു 
എതിരേററ൮, പവിഠെ ദിവസം കോടുയം പളളിക്കാര തിരുമേനിയെ 
മരകത്തു സിനമ താധത്തങ്ങാടിയിലേക്കു ജലമാരഗ്ഗൃമായും അവിടെ 
സ്ലിന്നു കരമാ൪ഗ്ഗം കനകപ്പുല്പക്കില് പട്ടണം ചുഠഠി പഥയസിമ്മനാരി 
യിലേക്കും അടുത്ത ദിവസം എംം ഡിം സിമ്മനാരി വിദ്യാര്ത്ഥികള് 
തിരുമേനിയെ കനുകപ്പുല്പക്കില് അങ്ങോട്ടും എതിരേഠ൮ ബഹുമാനി 
ചും അവിടെ ഡിന്നും തിരുമേനി പരുമലസിമ്മനാരിക്കു പൂഠപ്പെട്ടം 
സസുഖം അവിടെ തിരിച്ചെത്തിം അടുത്തുളള ഇടവകക്കാര രിരു 
മേനിയെ ആഘോഷപൂവ്വം എതിരേഠററു സ്വികരിച്ചു. സിമ്മനാരിപ്പു 
ഒക്രിയില് വ്ലു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു താഥെക്കാനെന്ന പ്രസംഗം ചെയ്യ. 

പ്രിയരേ, 

നമുക്ഷ ഏറവും പുണ്യസ്ഥലമായ മ൪ശ ഒേംക്ലസന്ദരശിച്ചു് 
ഇതാ ദൈവത്തിനെ അയമഗ്രഹത്താല് നാം ഇന്നു തിരികെ വന്നി 
രിക്കുന്നു. കണ്ണിനു ചെവിയേക്കാഗ അധികം ഗ്രഹണശക്തിയുണ്ടെന്നൂ 
കളതു സര്ഖ്വസമ്മതമാകുന്നും കേട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാഗ കണ്ടു 

വിശ്വസിക്കുന്നതില് അധികം ഉഠപ്പുണ്ടല്വോ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്നൌ 
കഷ്ടാനുഭവങ്ങള്ളെയും ഉപദേ ശങ്ങളെയും നിയ്യാണത്തെയും പഠഠിവേ 
ദപുസ്ൃകത്തില് നിന്നും കിട്ടിയിതിക്കുന്ന അഴിവു ആ സംഭവങ്ങള് 

, നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്ളെയുംയ അവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്ന അടയാള 
ങ്ങളെയും കാണുമ്പോള് മനസ്സില് എത്രത്തോളം ഉായ്ക്കുമെന്നു് അനുഭ 
വിച്ചെങ്കിലേ അധിയൂ, “സാക്ഷാല് ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുന്നതു' ഈ 
മലയിലല്ല, ഉയ൪ര്ശ് ളേമിലുമല്ല; ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണു”” 
ആകയാല് ക്രിസ്ത്യാനികഷക്ക് ദൈവത്തെ എവിടെയിരുന്നും സേ 
വിക്കാം. എന്നാലും നാം അല്ലവിശ്വാസികളു.ം പാപികളുമാകയാല് 
ചെവികൊണ്ടു ഗ്രഫിക്കാവുന്നതിലധികം കണ്ണുകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുമ്പോ 
ഗാ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്ചാസസ്ഥിരതയും മനസ്ലസിനന്െഭക്തിയും ഉരര്ശ് ളേം 
യാത്രയില് നിന്നുണ്ടാകുമെന്നു' നാം അന്ുഭവിച്ചഠിഞ്ഞിരിക്കുന്നും അ 

വിടെ ഓരോ പുണ്വസ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങള് പ്രാത്ഥിച്ചപ്പോഗ ഞങ്ങ 



9] 

ഗ്ക്കുണ്ടാധയ മന്യ ഉറവു അനാര്വാപവും ശരിയും ഞെങ്ങലുടെ ആ 
ുസ്സിരു ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിടില്പാത്ത മാതാര യിലായിരുന്നും 

ഞങ്ങളുടെ മറ സ്സ് കൈവത്തില് പലയിച്പരപോലെതോന്നിം അ 
എം 

വിടെ നിന്നും എഴ്ുന്നേരിക്കാഞെ സദാ പ്രത്ഥിച്ചു കൊണ്ടു കിടന്നാ 
ലോ എന്നു തോന്നിം ഞങ്ങടെ ൭൨ സ്സൂരുക 

അയ്യായിരമല്പ, അന്പതിവാഷിരം രൂപാ ചെലപിട്ടാലും ഇത്ര 

അഗാധമായം സ്ഥിരമായ ൭ ൭൭ രു വിശ്വാസവും അനുതാപവും പാ 

പബോധേവ്യം ൭ണ്ടൊകുമോ ഏന്നു സംശയമാണ് . ആഅത്മാവിനെഠയും 

സ്ധര്യത്തിഒ റാഡധം വ്ൃവദ്ു; വ്്ാറ ിക്കുവാന് മാവ ശം ി! ഏററവും ജവ 

ഡ്യോഗമുകൂള വ്യാ കൊണ്ടു് സനമാ,ടെ ജഓനമ്ങളില്ല് ൧ഗഥിവുളളവരെല്പലാം 

ഈ വപുണ്വയസ്ഥലക്ങദെ സന്രശാകശേണ്ടത്ാാണെന്നു നിങ്ങളോട ഉപ 

ദേശിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

ഇനിയും ദൈവത്തിനെ കല്പന തൂട൪ന്നുചെയ്യുവാനാണു' ആ 
വിട്ടന്നു നമ്മോടു ആത്ഞോപിച്ചിരിക്കുന്നതു'ം അതൃതന്നെ നാം ചെ 
ഡ്്യഠം 

ക്രിസ്പ്യനികളായ നാം ചെയ്യേണ്ടതു ' എത്ഞെല്പാമാണെന്നാലോ 
ചിക്കാംം ഈ നാടില് അങഞങ്ഞാനികളായി ദാരിദ്രത്തില് മുഴുകി 
ദാവി്തിഷ്കം കഷ്ട്ടം വസിക്കുന്ന അനവധി ആളുകളുണ്ട്. താ 
ഗല ന്ന ജാതിക്കാരെന്നു പഠഞ്ഞുവരുന്ന പൂലയര മുതലായവരക്കു രാജു 
പാതയിരു സഞ്ചാരമോ സമസ്തഷ്ടങ്ങളോടുളള. അടുദ്പ്യമോ സാദ്ധ്യമല്പാ 
തെയാണു' ഇരിക്കുന്നതു. ഈ സാധു.ക്കശക്ഷ സത്യമായ ദൈവവി 
ശ്വാസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും അവരുടെ കുഷ്ുപ്പാടകഗ തിരക്കേണ്ടതും അ 
വര്ക്ക് അഠിചുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു അവരെ പാപങ്ങളില്നിന്നും കുഠഠ 
ങ്ങളില് നിന്നും രക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മടെ മുഖ്യമായ കത്തവ്യമാകുന്നും ഇ 
വരെ ക്രിസ്മതത്തില് ചേര്ത്തു് ഇവര്ക്കു പ്രധത്വയകഷ പള്ളികള് ത 
ല്ക്കാലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം. ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ താഥ്ന്ന 
സ്ഥിതിയില്നിന്നും ഇവര മയരന്നുവരുന്നതോട്ടക്രടി ഇവരെയും നമ്മു 
ടെ വള്ളികളില് പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊള്ളം, പളളക്രൂടങ്ങളു ം ഇവ്രകാ 
രം ആദ്യം പ്രത്യേകമായും പിന്നിട്ട സാധാരണമായും കൊടുക്കണം 
ഈ വിഷയത്തില് നാം ചെയ്തിട്ടു ശ്രമം വളരെവളരെ വരദ്ധിപ്പി 
ക്കാനുണ്ടു . ഇവരുടെ ഇടയില് സുവിശേഷപ്രസംഗങ്ങഗ നടത്തണം, 

ഈ നാടില് ക്രിസ്യ്യാനികളുടെ ഇടയില് മാത്രമല്ല മാവ മതക്കാ 
രുടെ ഇടയിലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രമുകഗ സ്ഥാപിക്കുന്നതു സുവിശേഷപ്രചാ 
രത്തിം ഉത്തമമായ മാ൪മാണു”. ദൈവാനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചിട്ടുളുള. 
മഹാന്മാര ഇംഗ്ലിഷില് എഴുതിയ പൂസ്തകങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ വിദ്വാ 
ത്ഥികശഗ ഈ സ്തൂമുകളില് പഠിക്കുന്നത്. ആ മഹാന്മാര് ക്രിസ്ധ്യാനി 
കളാണല്ലോ. അവരുടെ പുസുകങ്ങഗ പഠിക്കുമ്പോഗ യഥാത്ഥമായ 
ശ്രിസ്ത്യതത്വങ്ങഗ വിദ്യാത്ഥികളില് പേരുന്നാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? 
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പിന്നെ ഈ വിദ്യാത്ഥികഗ കേവലം വേഷംകൊണ്ടു തൃപ്യിപ്പെട്ട 
വരുന്നുയെന്നു ഒരു വിശ്വാസം പരന്നുകാനുന്നതില് നാം വ്വസനിക്കു 
ന൭. ഇവര് മതം, സന്മാ൪ഗ്ഗനിഷ്ട ഇവയ്ക്കു വിപരീതമായ ഒരു നില 
അവലംബിക്കുന്നുയെന്നു കേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും നാം തീരെ വി 
ശ്വസിക്കുന്നില്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കില് ഈ അഭ്യസനം ക്രൂ 

ടിയേ തീരൂ എന്നില്ല. ഈവക പുസ്കങ്ങശ പഠിച്ച അനവധി ഇം 
ശ്രീഷ് കാര് ഇങ്ങനെ തീന്നില്പല്ലോ. ഇവിടെ മാത്രം ഈ പുസ്കങ്ങ 
൦ ഈ അഭ്വസനവും ദോഷകരമായിത്തിരുമോ? ഒരിക്കലുമില്പം അ 
തിനാല് ഇംഗ്ലിഷ 'സ്ത്റൂടുകഗ പലയിടങ്ങളിലും ഇനിയും സ്ഥാപി 
ക്ണംം 

ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് സത്യം; സന്മാരഗ്ഗാചരണ.., വിശ്വാസം, 
ഭശ്തി, പരസ്പരബഹുമാനം ഇവയെ വഭളത്താന് വിദ്വാഭ്വാസത്തിനെ 
സഹായിക്കുന്നതത്രെ പ്രാത്ഥന. നിത്വവും ദൈവപ്രാത്ഥന ചെയ്യുന്ന 
വന് ഒരിക്കലും അസത്വവാനോം, ദൂര്മ്മാ൪ഗ്ഗിയൊ, അവിശ്വാസിയോ 
ഭക്തിഹിനനെ, ജനവിദ്വേഷിയൊം, സ്വാമിദ്രോഹിയൊ ആയിത്തി 
രുന്നതല്പ. പ്രാത്ഥന എന്നതു ശൈശവത്തിലെ ഉത്സാഹവും യവന 
ത്തിലെ ആശ്രയവും വാര്ഭ്ധക്വത്തിലെ സമാധാനവുമാകുന്നു. ഹൃദയം 
നിഠഞ്ഞെ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥന ദൈവം കൈക്കൊള്കയും 
ഒരു അനുഗ്രഹരൂപമായി അതു നമുക്കു തിരിയെ ലഭിക്കയും ചെയ്യും” 
സമസ്ൃഷ്ടങ്ങളെ ആരു നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്ന വോ അവവത്രേ ഉ. 

ത്തമനായ ദൈവഭക്തന്. എന്തെന്നാല് ദൈവം സ്തൃഷ്മിക്കുന്നതെല്ലാം 
നമുക്കു സ്ന്നേഹിക്കാനാണു ൭ നമുക്കു സ്വപ് നത്തില് പോലും വിചാരി 
ക്കാന് കഴിയുന്നതിലധികം കായ്യുങ്ങഗ പ്രാത്ഥനയാല് സാഭ്ധ്യമാണു”ം 
ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും കൈമലത്തി തങ്ങള്ക്കും തങ്ങഗാ ഇഷ്ടപ്പെ 
ടന്നവക്കുംവേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കയില്ലെങ്കില് എങ്ങിനെയാണു മനുഷ്യ 
നെ, ഭാവി ലേശംപോലും അറിയാതെ ജിവിക്കുന്ന ബുദ്ധിഹിനക്ങ 
ളായ ജുത്തുക്കളേക്കാഗ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നു" പഠയുന്നതു * ഈശ്ചരപ്രാ൪ 
ത്ഥന., ഈ ലോകത്തെ പലവിധത്തിലും ദൈവത്തിനെ പാദാരവി 

ന്ദങ്ങളോടട ചേക്കുന്ന പൊന്നി൯ചങ്ങലയത്രേ. അതിനാല് രാപ്പകല് 

ഭക്തിയോടുക്രടി ഉച്ചത്തില് ദൈവത്തേ പ്രാര്ത്ഥിപ്പിന്. ഈ പ്രാ 
ത്ഥന നമ്മിലുള്ള ഇരുളു. നീങ്ങാനും. തളര്ച്ച തീരാനും, വേണ്ട കാ 

യ്യങ്ങഗ സാധിക്കുന്നതിനും, നമ്മുടെ പരമമായ രക്ഷയും മോക്ഷവും 
ലഭിക്കാം ഏററവും ഉത്തമമായ മാരഗ്ശമാകുന്നും വിശ്വസിച്ചു പ്രാ 

) ത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ ഭജിപ്പി൯. സഹോദരങ്ങളെ! ദൈവം നിങ്ങളില് 

പ്രസാദിക്കു, 
പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്ത്റേഹവും ഏകപുത്രനന്െൌഠ കൃപ 

യം സമാധാനം നതികുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറ നിറവും നിങ്ങ 
ളില് സദാ വരദ്ധിക്കുമാഠാകടെം 

ഉദ൪ശ് ളേം യാത്ര തിരുമേനിക്കു ആത്മീയമായി വളരെ പ്രയോ 

ജുനപ്പെട്ടും എന് മനമേ, യഹോവയെ വാഗ് ത്തുക, എന്െറ 
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സരവാന്തരംഗവുമമ, അവന്െറ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഗ ത്തുക. എന് 
മനമെ യഹോവയെ വാഥ്ത്തുകം അവനെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും 
മഠക്കയുമരുത്ര ററ, എന്ന കൃതങജ്ഞാഭാവം തിരുമേനിയില് മദി 
ചും ദൈവമേ നി എനിക്കു ചെയ്തിട്ടുളള, സകല ഉപകാരങ്ങള്ക്കു 
മായി ഞാന് നിനക്ക്” എന്തു പകരം ചെയ്യേണ്ടു എന്നു സങ്കിത്ത 
കന് പഠഞ്ഞിട്ടുകള മനോഭാവത്തോടെ തിരുമേനി ഒരു പ്രദക്ഷിണ 
വെള്കിക്കുരിശു്” പണിയിച്ചു വഥിപാടായി മര്ശ്ളേമിലേക്ക് അയ 
ചും അങ്ങനെ തിരുമേനി കൃതജ്ഞതാരപ്പണം നടത്തി, 

ആ കാലത്തു” മലങ്കരസഭ ആകമാനം കലൃഷമായിരുന്നു, പാ 
ശ്ചാത്യമിഷ്യവനഠിമാരുടെ വിശ്വാസവിപരീതങ്ങഗക്കു വിധേയനായ 
അബ്രഹാം മല്പാന് ൭ല്ഘാടനം ചെയ്ത വിശ്വാസവിപരീതപ്രസ്ഥാനം 
ഡേവിഡ് ., വേഡ് സ് വത്തൃ” മുതലായ പാഷണ്ഡോപദേഷ്യാക്കുന്മരും 
ടെ പിന്തുണയോടെ പ്രബലപ്പെട്ടകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനെതിരായി 
സഭാമക്കളെ സത്യവിശ്വാസത്തില് നിന്നും ഇളകാതെ സുസ്ഥിരമാക്കി 
നിത്തുവാ൯ പളമികശക്കു കല്പനകശ അയച്ലും അവ സന്ദര്ശിച്ചു 
പ്രസംഗങ്ങള് നടത്തിയും വിശ്വാസക്കലവഠക്കാരനു് കടപ്പെട്ടിരു 
ന്ന പ്രകാരം തിരുമേനി സഭാസേവനം ചെയ്തും അല്ലെങ്കില് നി 
രണം, തമ്പമണ്, കൊല്ലം എന്നി മെത്രാസനങ്ങളില് സമതി 
ചൊപ്വാകപ്പെട (ഓ൪തോദുക്സോ) വിശ്വാസം അവശോഷിക്ക 
യില്പായിരുന്നും “എനെ പൂത്രാ, നിന്െറ പിതാവിന്റെ നിയമ 
ത്തെ അനുസരിച്ചുകൊശ്ക എന്നും നിന്െറ മാതാവിന്െഠ നിയമ 
ത്തെ മഠക്കരുതു' എന്നും ഉള്ള പരിശുദ്ധ ുഹായുടെ വചനത്തെ 
ഓത്തുകൊശവിന്. നമ്മടെ പിതാവായ സവ്വശക്തന് നമുക്കു നി 
യമിച്ചിട്ടള്ള വിശ്വാസനിയമത്തെയും, നമ്മടെ മാതാവായ സഭ 
നമുക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള വിശ്വാസ നടപടികക്ളെയും മഠ 
നുപോകരുതു”. നമ്മുടെ ആ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുസരണ 
ത്തില്നിന്നും വിട്ട വിശ്വാസവിപരീതികളോടട ചേന്ര തോന്ന്യാസ 
നടപടികളിലും വിശ്വചാസത്തെഠറിലും അഹങ്കരിച്ചുല്പസിച്ച നട 
പ്രാന് ആരും ഒരിക്കലും മന വച്ുപോകരുത്ു”. നിങ്ങളുടെ മക്ക 
ളെ, അവര് ദൈവത്തിനെ മക്കളായി തിരുവാന് തക്വണ്ണം, അവ 
രെ സത്യവിശ്വാസനടപടികളില്യം ഭയരക്തിയിലും അനുസരണ 
ത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വളത്തപിന്” എന്നിപ്രകാരം തിരുമന 
സ്സകൊണ്ടു' നിരന്തരമായി പ്രബോധിപ്പിച്പകൊണ്ടിരുന്നു, 

വിശ്വാസവിപരിത ഘോഷണങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഇടവകപ്പള്ളി 
കളകിലെ അന്തഛിദ്രങ്ങളെയും തിരുമേനിക്കു അഭിമുഖികരിക്കേണ്ടി 
വന്നും ചിലേടങ്ങളില് പട്ടക്കാരോ അത്മായരോ നിര്ബന്ധബുദ്ധി 
മുലം തിരുമേനിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ധിക്കരിച്ച തിരുമേനിയെ 
വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവര്ക്കു നേരിട്ട അനന്തര വിപത്തു കഗ് തന്മൂലമുള്ള ശാപശിക്ഷയാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു ക്ഷമാപ്പണം 



ി 
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ചെയുകയും “തിരുമനസ്സിലെ കല്പന അഭിയങ്ങശക്കു ചട്ടം” എന്നു 

കീഴണവഴങ്ങി തിരുമനസ്സിലെ വിധികശ സ്വികരിച്ചു സമാധാന 

പ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു , 

മാര് ഗ്രീഗോഠിയോസ് മെത്രാംപ്പാലിത്താ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു 

അനേകര്ക്കു പടം കൊടുക്കുകയും പല പളകികഗ്ക്കു ശിലാസ്ഥാപ 

നവും ക്രദാശയും നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് * കുവിയ്യര സ്ളിബാ 

പ്ളളിയുടേയും തിരുവനന്തപുരം സെ൯൮ ജോജ്ജ' പടക്കിയുടേ 

യും ശിലാസ്ഥാപനവും ക്രദാശയയം നടത്തിയതു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടാ 

യിരുന്നു എന്നതു പ്രത്വേകം പ്രസ്താവ യാഗ്യമത്രേ. ആ സന്ദരഭത്കളി 

ല് മ്ലങ്കര മെത്രാപ്പ്പോലിത്തായും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഛഏവംവിധ 

കര്മ്മാനുഷ് ഠാനങ്ങഗ മാഠഴി നിന്നു കൊചുതിരുമേനിയെക്കൊ 

ണ്ടു നടത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ വലിയ തിരുമേനിയുടെ പതിവു , 

0 ് റ 
ഒരു പ്രാത്ഥനാമനുഷ്വനായിരുന്ന തിരുമേനിയെ പ്രാത്ഥനാവ്- 

ലമായി അനേകം രോഗികശക്കു സുഖപ്രാപ്യി. വന്നിട്ടുണ്ട് . അ 

മാര ജോസപ്പു് ദീവന്നാര്സ്വാസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ 



റ 

നേകം ഭൂതബാധിത൪ വെടിപ്പ്ാക്കപ്പെടിട്ടുണ്ടു'. ആനേകം വന്ധ്യ 
കശ മക്കളുടെ സന്തുഷ്ട മാതാക്കളായി തിന്നിട്ടുണ്ട് . ജലമാരഗ്ശ യാത്ര 
യില് കൊട്ടങ്കാഠ൮ ശമിച്ചിട്ടുണ്ടു ം 1901-ല് മലങ്കര മെത്രാല്വ്വോ 
ലീത്തായായ പൃലിക്കോട്ട മാര ജോസഫ ദീപന്നാസ്വോസിന്െ വൈ 
ദിക പൊന് ജൂബിലി വേളയില് മഹദ മാരി നീങ്ങിയിട്ടണ്ടു '. തലേ 
ദിവസം ഞായഠാഗ്ഗവരെ ഇടവിടാതെ വര്ഷം കോപിച്ചുകൊണ്ടി 

രുന്നു. ആ ഞായഠാഴ്ച പഴയസിമ്മനാരിപ്പുഖിയില് മാര് ഗ്രിഗോറി 
യോസ് തിരുമേനി വിശുദ്ധ കുരബാന അനുഷ് റിച്ചു. “തി൪ച്ചയാ 
യും സമയമാകുമ്പോഗ ഈ ഘോരമാരി മാഠിക്കിട്ടം" എന്നു തിരുമന 

സ്ൂകൊണ്ടു പ്രസംഗമദ്വേ) പ്രസ്മാവിച്ചും സമയം മൂന്നു മണിയായിം 

മഴ മാഠിം ജനപ്രവാഹം വരര്ദ്ധിച്ചും ജൂബിലി ദിപസം വിശുഭ്ധ 
കുരബാന ഭംഗിയായി നടന്നും അന്നും തലേദിവസവുമായി 1200 
വാ അരിയുടെ സദ്യ കേമമായി നടന്നും എംം ഡിം സിമ്മനാരി 

യില് നിന്നു പഴയസിമ്മനാരിയിലേക്ഷ തിരുമേനിയെ ആനയിച്ചു 
കൊണ്ടുള്ള രാജോചിതമായ ഘോഷയാത്ര അത്വാഡംബരമായി നട 

ന്നും ::അതു കണ്ടവന.ണു ഞാന്. മലങ്കരസഭയുടെ കഥിവു”് ഇന്ന 
ത്തെ യവ തലമുറക്കാക്ക്' അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് അതുപ്പോലെ ഉ 
യരണം' എന്നു .1934-ചെ കാതോലിക്കോവ് നിധിസംഭരണ പ്ര 
ചരണയോഗങ്ങളില് റാവു സാഹിബ് ഒം എംം ചെഠിയാന് പ്രസം 
ഗിച്ചു ജനത്തെ ച ന്മേഷചിത്തരാക്കിയിടുണ്ടു . പ്രസ്മത ജൂബിലി 
ദിപസം* നടന്ന ആ അത്ഭുതം, തലേദിചസംവരെ ഇടവിടാതെ 
കോപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വര്ഷം ജൂബിലിയുടെ പ്രത്വേക ആവശ്യ 
ത്തിനെന്ന പ്രകാരം മാഠിനിന്നതു, വ൪ഷകാലം പെട്ടെന്നു വേനല് 
ക്കാലം പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടതു , ഏവരേയും ങജാതിമതഭേദമെന്േ 
അത്ഭുതപ്പെടുത്തിം ഈ ദ അത്ഭുതംതന്നെ മലങ്കരെയുള്ള ജനങ്ങ 
ളെ അദ്ദേഹത്തിങ്കലേക്കു അകരഷിക്കുന്നതി വമ പ്രേരകമായി ഭവി 
ചും “ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധരോ, അവര എനിക്കു പ്രസാദമുള്ള. 
ശ്രേഷ റരതന്നെ” എന്നു ദൈപം സങ്കിത്തകന് മൂലം അരുളികച്ചെ 
ഷ്ക്ിടടുള്ളതൂ തിരുമേനിയെക്കാിച്ചു' എത്രയോ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു[ 

ശെമ്മാശ്ശൂന്മാക്കായി പരുമല സിമ്മനാരി എന്നോണം അത്മാ 
യ ബാലന്മാക്കായി ഒരു ഹൈ ശു തിരുവല്ലായില് സ്ഥാപിക്കുവാ 
ന് തിരുമേനി ആഗ്രഹിച്ചും 1002ലെ വലിയനോമ്പു ദിവസങ്ങഗ 
പാലിയേക്കരപ്പളളിയിലാണു തിരുമേനി കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. അട്ട 
ത്തുള്ള പളക്കിക്കാരെ അവിടെ വിചിചുക്ളി ആലോചിക്കുകയും സ്ഥാ 
നസ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുകയും ഏപ്രില് മുബ്ൂത്തില് അതിനു കല്ലിടു 
കയ്യം പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ അതു പൂത്തിയാ 
ക്കുവാന് സാധിച്ചതു. തിരുമനസ്സിലെ കബറിങ്കല് വന്ന വഥിപാടു 
കശഗ്മൂലവും ക്രടെ ആയിരുന്നു. 

തിക്ഷ ണതയുള്ള മതാദ്ധ്യക്ഷനു പേണ്ടിഷിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 
ഏവംവിധമൊക്കെയും സഭാസേവനം ചെഭൂ(ശകൊണ്ടിരുന്ന തിരുമേനി 
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1902 ചിങ്ങമാസത്തില് രോഗബാധിതനായി, മനുഷ്വനന്ൊ ആ 
യൃഷ ക്കാലം എഴുപതു വര്ഷം: ഏഠെയായാല് എണ്പതു വര്ഷം 
എന്നു എഴ്ുതപ്പെടിട്ടണ്ടെങ്കിലും അറുപതിനും മുന്വെയാണ തിരുമേ 
നി കിടപ്പായതു': ചികിത്സകൾ മുറഷ്ണണു് ആരംഭിച്ചും എങ്കിലും മ 

രണം സമീപിക്കുന്നു എന്നു രോഗാരംഭം മുതല് തിരുമേനിക്കു തോ 
ന്നിം അങ്ങനെ കല്ലിക്കുവാനും തുടങ്ങിം കൊലച്ചുതിരുമേനി വീഴ്ഗ 
യായിരിക്കുന്നു എന്ന വാത്ത നാടകല്പാം പരന്നും വട്ടശ്ശേരില് ഗീവ 
ഗീസ് ' മല്പാന.ച്ചന് മുതലായ ശിഷ്യഗണം ശുശ്രുഷയ്ക്കായി സിമ്മ 
നാതിയില് ചെന്നുചേന്നു. സമുദായത്തെക്കറിച്ചു വജുരെ ഭാരപ്പെട്ട 
തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്ന വലിയ തിരുമേനി രോഗവാ 

ത്ത അറിഞ്ഞയ്യടന്തന്നെ ബഭ്ധപ്പെട്ട പരുമലെ എത്തിം അഭ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ പിന്ഗാമിയും സഭയുടെ ഭാവിയയമായി അഭ്ദേഹം മനസ്സില് 
മന്നിയിരുന്ന കൊംച്ചുമെത്രാച്ചന്െറ രോഗാവസ്ഥ കണ്ടു നില്പാന് 
അദ്ദേഹം അശക്തനായി ഭവിക്കയാല് ദുഃഖനിമഗ നനായി സ്വന്ത 
മഠിയില് ചെന്നു കിടന്നു എങ്കിലും ചികിത്സാന്വേഷണത്തില് അഭ്ദേ 

ഹം ബദഭ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നും രോഗിയാകട്ടെ, ശരിരത്തെ ക്ഠിച്ചുളള. 

ചിന്ത വിട്ട ' ആത്മചിന്തയിലായിം രോചനക്കുരു ഹഫലിക്കയില്പ എ 
നു മനുഷ്യനൊ അന്ത്യഘട്ടത്തെക്കറിച്ച മഹാജ്ഞാനി എഴുതിയിട്ടു 

കള. പ്രകാരം ഓഷധങ്ങള്ക്കു രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാന് കഗിഞ്ഞി 
ലം രോഗം വര്ദ്ധിച്ചകൊണ്ടിരുന്നു, മലങ്കര സുഠിയാനിസമുദായം 

മഴവൻ സന്തവൃയായിം ജാതിമതഭേദമെന്വേ അനേക പരുമ 

ലെ ചെന്നു തിരുമേനിയെ ദര്ശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 

ആയിരംപേ൪ വരുന്നേരം ആയിരങ്ങള് പിരിയുന്നു; 
ആഷിരംപേര് തിരുമുമ്പില് കരഞ്ഞിടുന്നു. 
തിത്ങിവിങ്ങി അടുശടന്ന ജനങ്ങള്ക്കു സംഖ്യയില്ല 
അങ്ങു താതന് സുതരേകുണ്ടുരുകിടുന്നു. 

എന്നത്രെ ആ രംഗം വര്ണ്ണിക്കപ്പെടിട്ടുകരതു . അങ്ങനെ ദിവസ . 

ഞ്ങഗ ഓരോന്നു കഗിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നും തുലാമാസം പകുതി കഴി 

൬. ഇന്ന് എത്രാം തീയതിയാണ് എന്നു തിരുമേനി ചോദിച്ചും പ 

തിനെട്ടാം തീയതി എന്നു മറുപടി കിളഭിയപ്പേോഗ് “ഇനി രണ്ടു ദിവ 
സംക്രതടെ ഈ കഷ്ടത ഞാന് സഹികുണമല്ലോ, എനെ കത്താ 
പേ” എന്ന മൊഥി തിരുമേനിയില് നിന്നും പുഠപ്പെട്ടം അനന്തരം ത 
നിക്ഷവണ്ടിയും, തന്നോടുകൂടെ ൭ണ്ടായിരുന്നവര്ക്കുവേണ്ടിയും,, താന് 

ജിവിതാര്ദ്പ്യണം ചെയ്തിരുന്ന സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയും തിരുമേനി എരിവോ 

൪ട പ്രാര്ത്ഥിച്ച. എല്ലാവരും ഇരുപതാം തീയതിക്കായി കാത്തിരുന്നു. 

സംഭൂമകരമായ ആ ദിവസം ആശഗതമായിം രോഗാരംമത്തില് ത 

ന്ന തൈലാടിഷേക ക്രദാശ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും തിരുമേനി 

യയടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം 0-൦ തീയതി ഞായഠാഗ്ഗ ഉച്ചയ്ക്യശേഷം തി 

രുമേനിക്ക മുഠിമറാത്തു മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലത്താ 



ള് 

കന്തിലാ നടത്തി, അന്നു തിരുമേനി വിശുദ്ധ കുരബാനയും അനു 
ഭവിച്ചു; “എന്െഠ ശരിരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുക 
യം ചെയ്യുന്നവന് എന്നിലും ഞാന് അവനിലും വസിക്കും: അവസാ 
ന നാളില് ഞാന് അവനെ ഇഉയിര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യും," എന്ന ക 

ത്ആ,മൊഴിയുടെ ആശ്വാസം അന്നു തിരുമേനിയില് പൂതുക്പ്പെടടു. 
തിരുമേനി മരണത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കിടന്നും നാഴികകള് കടന്നു. 
പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞു. വൈദികരും അത്മാധവരുമായ പല അഴു 
ക്കല് നിന്നിരുന്നും രോഗിയില് അത്ത്യ ലക്ഷണങ്ങള് കഴഴുതുടങ്ങിം 
അവര് അന്ത്യ പ്രാത്ഥന വടത്തി. അപ്പോശ അവിടെ അത്ഭുത 
കരമായ ഒരു സുഗന്ധം വിശിം അതുദുതകരമായ ഒരു പ്രകാശവും 
തു ണ്മായിം എല്ലാവരും സ്മൂക്ഷിക്കവേ “എനെ കത്താവേ എന്നൊ 
രു മനരിയ ശബ ദം രോഗിയില്ഡിന്നു പ്യാപ്പെട്ടും മഫഹാഞ്ഞോപി എ 
തിയിട്ടുളള. പ്രകാരം അപ്പ്പോഗ ഹാ, വെള്ളിച്ചരടും അാവുപോയി. 
പൊ൯ന്കിണ്ണം തകനംം തിരുമേവി കണ്ണുകള് അടച്ചു. ആത്മാവു് 
അതിനെ വരല്കിയ ദൈവത്തിങ്കലേകു മടങ്ങിം തിരുമി അ 

വിടുത്തെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക പോയിം തിരുമേസി കാലം 

ചെയ്ക. 

സത്വഭക്തന് മരിച്ചധ്യോ മണിനാദം മുഴങ്ങുന്നു 
ആ സ്ഥലത്തേ വിലാപങ്ങളു രഡ്ക്രാവല്ലേം 
സഭധ്കുളള വിളക്കയ്യോ മങ്ങിയല്ലോ എന്നുലോകര 

നിന്യ്ക്രമ്പോഗ 6ഹാദുഃഖം പെരുകിടുന്നു. 

സുഠിയാനിസഭയുടെ ആചാരപ്രകാരം തിരുമേനിയുടെ മുത്ശ 

രീരം സ്ഥാവവസ്ത്രങ്ങഗ ധരിപ്പിച്ചും വടിയും സ് ളിബായും പിടിച്പി 
ചും കസേരയിരല്ി ഇരുത്തി പളകകിയകതൃതു വച്ചും പിരെ ദിചസം 

രാവിലെ വിശുഭ്ധ കുരബാന അരര്പ്പ്പിക്കപ്പെട്ടും എന്നാല് കബഠട 
ക്കം അന്നു വനടത്തിയില്ലം നാനാ സ്ഥലങ്ങളില്നിന്നും അനരേകര 
വരേണ്ടിയിരുന്നും 22-5൦ തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വിശുഭ്ധ ക൪ബാവാഡ്കൂ 
ശേഷം സാല റമ്പാച്പചന്മാര്ടെയും ഇരുനൂധോളം വൈദികരുടെ 

ധം സഹാധ സഹകരണത്തോടെ മാര ഈവാനിയോസ് മ്കെത്രാ 
ഖ്പോലിത്താ കബാടക്ക ശുശ്രുഷ നടത്തി. വലിയമെത്രാപ്പയോലിത്താ 
പള്ളിയിലേക്കു ഇറങ്ങിയെങ്കിലും മൃതശരീരം കാണുമ്പോഗ ഉണ്മാ 
സ്യിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യസനാധിക്വം മൂലം മുഠിയിലേകു തിരിച്കു മുപവവാ 
കുവാന് നിര്ബന്ധിതവായിം പള്ളിയകത്തുവച്ചു പ്രാര്ത്ഥനകളും 
യാത്രപാച്ചിലൂം നിവത്തിച്ചശേഷം ഒരു മണിക്കു പ്രദക്ഷിണം നട 
ത്തിം പിന്നിടു കൈമുത്തിനുതന്നെ നാലു മണിക്രൂറോളം വേണ്ടി 
വന്നും അനന്തരം തിരുമേനിയാല്തന്നെ മുന് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരു 
ന്നിടത്തു തയ്യാഠാക്കപ്പെടട കബറിലേക്കു സ്ൂയ്യാസ്തുമനത്തിങ്കല് മൃത 
ശരീരം ഇഠക്കി യഥോച്ചിതം മൂടപ്പെട്ടു. ““മേല്ലടുക്കാരെ, പജക്കാരെ, 
സഹോദരങ്ങളെ, സമാധാദശത്തോടെ വസിപ്പില്” എന്നരുള്കിക്കൊ 



ണ്ടു” തിരുമേനി മറഞ്ഞു, “സഭയുടെ അലങ്കാരമായിരുന്ന ഭാഗ്വവാ 
നായ പിതാവേ, സമാധനേത്തോമട പോവുക”, എന്നു പ്രതിവാക്വം 
ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു, സന്തോഷങ്ങളുടെ മോക്ഷത്തില് തിരുമേ 
നിയെ കാണമമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ, പുതഷാരം പരുമല കൊച്ചു 
തിരുമേനിയോടു യാത്ര പഠയുകയും ചെയ്തും 

ചിത്തുന്നെന്തിനു കണ്ണൂനീരിടവിടാതെന്തിന്നഹോ മാനസം 
നൊന്തേവം നെടുവ രപ്പിട്ന്നു കരുണം മാലാന്ന മാലോകരേ! 
സന്തോഷം നിഠയുന്ന സ്വരഗ്ഗനിലയം പ്രാപിച്ചു താതന്, നമു 
ക്കെന്തിന്നാകുലം അമ്ങൊരിക്കഷചണയാം മോദേനകൈമുത്തിടാംം 

യേശുതസുരാന്െഠ അത്ത്യകല്പനപ്രകാരം മാര തോമ്മാശ്ള 
ഹാ സ്വദേശം വിട്ടു സുവിശേഷം ഘോഷിപ്പാന് നമ്മടെ നാട്ടില് 
എത്തിയിട്ട് പത്തൊന്പതു ശതാബ് ദം പൂത്തിയാകുന്ന ഈ കൊ 

കാര്തോലിക്കാബാവാ തിരുമേനി 

ല്ലത്തില് തിരുമേനി കാലംചെയ്തിട്ടു അമ്പതു കൊല്ലംതികയുന്നു എങ്കി 
ലും മാര് ഗ്രിഗോഠിയോസു മാ൪ തോമ്മശ് ഉീഹായെപ്പോലെ ഇന്നും 
ജിവനായല്പയോനിലകൊള്ളന്നത്? ആയുഷ്കാലം മുഴവന് അത്മാ 
വിലും സത്യത്തിലും ഭദൈവത്തേ ആരാധി വ്വ൯ ഇപ്പ്യോഗ മെ൬ 
നതയിലോ് അതുരുതേം മരിക്കുന്നതു” എനിക്കു ലാഭം എന്നു മാര് 
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പൌലൂസ് ശ്ളീഹാ പഠഞ്ഞിടുള്ളത്ര അര്ത്ഥശുന്വമോ? അതും അരു 

തേ, ജീവിതകാലത്തു ദൈവത്തെ അരാധിച്ചവന്, പിശാചുക്ക 

ളെ ഓടിച്ചന്, ജയജിപവിതം നയിച്ചവന്, രോഗികളെ സുഖമാക്കി 

യവന്, കൊടുങക്കാഠഠിനെ ശാസിച്ചവന്, തിരമാലകളെ. അടക്കി 

യവന്, മഴയെ വിലക്കിയവന്, സ്ൃയ്യനെ മൂടിയവന്, ദൈവവച 
നം പ്രസംഗിച്ചവ൯, വിശ്വാസം കാത്തവന്, ദൈവപ്രസാദം നേ 
ടിയവന് ഇന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു: അതുഭതങ്ങഗ പ്രവ 

ത്തിക്കുന്നും ഇവയെക്കുഠിച്ച് അനുഭവമുമമ അനേകം ഭക തജനങ്ങ 
ളടെ ആഗ്രഹം നിവ്ൃത്തിയാകുമാ൮ 193 --ാമാണ്ടു തിരുമേനി ജു 
നിച്ചിട്ട് ഒരു ശതാബ് ദം തികഞ്ഞ വരഷത്തില്, തുലാമാസം 
19൦ തീയതി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പരിശുദ്ധനായി പൌരരസ്ത്യകാ 
തോലിക്കാബാവാ തിരുമന ,, കൊണ്ടു പ്രഖ്യാപനംചെയ്യു. യ 

ഇക്കാലത്തിസിടയില് പരുമല സിമ്മറ തിപ്പളളി വകുരെ ഉല്ക്ക 
രഷം (ര പ്രാപിച്ിടടണ്ടു. 1602 ച അതു പണിയല്പെടട 
തു അന്നു അവിടെ ഒരൂൂദിപം സ്ഥാപിതമായി. അതു് ഇന്നും 
പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു ക്രദാശചെയ്യപ്പെടപ്പോഗ*പണി 
പൂത്തിയായിരുന്നില്ല. എന്നാല് തിരുമേനിയുടെ കാലശേഷം അതു 
പൂത്തിഡാകു പ്പെട്ട. ജിവിതകാലത്തു തിരുമേനി സഭയുടെ ഒരു വ 
ലിയ നിക്ഷേപമായിരുന്നും. ജിവിതശേഷം തിരുമേനിയുടെ തിരു 
ശേഷിപ്പുകള് നിക്ഷിപൃ,മായിരിക്കുന്ന കബഠിടം ്മുദ്യയത്യത; ന്െറ 
നിക്ഷേപമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നും പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്മരണ 
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പരിശുദ്ധന്മാരെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണു” എന്ന തത്വപ്രകാരമോ എ 
നനു തോന്നുമാറ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെയുള്ള സ്മരണ അദ്റേകം 
ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്' അടപ്പിക്കുന്നും അവിടെ അര്പ്പി 
ക്പ്പടുന്ന നേരച്ചകാഴ്ചകഗ ബാഹ്യപുരോഗമനങ്ങഗക്കു സഹായ 
മായാരിക്കുന്നും അവകൊണ്ടു സിമ്മനാരിപ്പളളിയുടെ പണി പൂത്തി 

ാക്കപ്പെട്ടും മൂന്നു ത്രോണോസുകശക്കും മനോഹരമായ ക്ദൂശര് 
ക ദൂശിനുകഗ പണിയികുകപ്പെട്ടും കബര് മുരിയില് അലങ്കാരവേല 
കള് ചെയ്ലുപ്പെടും സിക്മനാരിക്കെടിടത്തില് വിന്നും അതിനേതു 
പോലെതന്നെ രണടുനിലയില് ഡാടകശാല പണിയിക്കപ്പെട്ടു. 
ഒരു കുരിശിന്തൊട്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട. പളളിയും സിമ്മനാരിക്കെ 
ട്ടിടവും വൈദ്യതദിപങ്ങളാല്പ്രശോഭിതമാക്കപ്പെടു. വഥയ അഥ 
പ്രയം പുത്തന് മുഠിയും “നല്ലൊരു പ്്രൈമഠിസ്ത്രുളായി രൂപാന്തര 
ഥാക്കപ്പെട്ടു, ഇവയൊക്കെയും ആപരിശുദ്ധന്ൌ കബ്ബിടത്തിനു 
മഹിമ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഏതൊരു പരിശുദ്ധന്െറയും കബറിടം ഒരു പുണ്വസ്ഥലവും ആ 
സ്ഥലം ഒരു തിര്ത്ഥാടനസങക്കേതവും ആകുന്നുവല്ലോ. അപ്രകാരം 
ര്ന്നെ പരിശുദ്ധവായ മാര ഗ്രിഗോഠിയഷോസിന്െഠ കബറിടം വു 
കള് ഒരു വുണ്വഭ്ഭൂമിയാണു . ആ കബര൪ മുറി പ്രശാന്തമനോഹരമാ 
ഖം സിദ്ധചിത്രാലംകൃതമായും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നും തിരുമേ 
വിയുടെ മരണശയ്യു ഭദ്രമായി സ്ൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നയോളം അ 
രിഡ്േല് മറഠാരും കിടന്നിടില്ല. ആ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലും മു 
ധികളിലും വച്ചു് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യത്തിന്െഠധും പരിശുദ്ധന്മാരോഴ 
കള സംസരഗ്ലത്തിനേഠയും മാധ്യയ്യവും പുണ്വവും അനഭവിച്ചിട്ടുളമവ 
രഃംഅനുഭവിക്കുന്നവരും അനവധിയത്രേ. പരിശുദ്ധന്ൊ വാർ 
ഷികസ് മരണാദിവസങ്ങളില് മാത്രമല്ല, മഠ൨൮ ദിവസങ്ങളിലും അ 
നേകര പരുമലപ്പുളകിയില് ചെന്നു അളേഹത്തിന്െഠ മദ്ധ്യസ്ഥത 
യില് സങ്കേതപ്പെട്ടു രനോമ്പാചരിക്കുകയും ക൪ബാന ചൊല്ലിക്കുക 
യും വഴിപാടുകഗ അര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ കാതോലി 
ക്കാബാവാ തിരുമവസ്സകൊണ്ടു” ഈ പരിശുദ്ധന്െഠ കഴിഞ്ഞ വാല 
ത്താമ്പതയ ' ഓര്മ്മദിവസങ്ങളിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെ എന്നതില് 
നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിശുദ്ധ പിതാവിനോടു വിശ്വാസ 
വും ഭക്തിയും എത്രയെന്ന് ഉയഹിഷകാമല്ലോ. 

മലമരസഭഡയില് എഴഗ്രനോറഠിട്ടുള്ള ആ മഹാപരിശുദ്ധന്െറ 

കബധിടം ദരശിച്ചിടില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസായുയം മലങ്കരയില് ഉണ്ടാ 

യിരിക്കരുത്ര: തയുസ്സിലൊരിക്കലെങ്കിലും അവിടം സന്ദര്ശിച്ചിരി 
ക്കണംം മലങ്കരയിലെ എല്ലാ ഇടവകകളില് നിന്നും വ്വിശ്വാസികശ 
അവിടേക്കു പുണ്വയാ ത്രചെയ്യു അനുഗ്രഹസമ്പന്നരാകണംം ഓ൪.തോ 
ഡോക സ് വിശ്വാസാചാരങ്ങളു ടെ പരിപൂ൪ണ്ണ നിഷ് ഠാലുവും വൂ 
ബ്വുവാനും ആയിരുന ആ പരിത്തുദ്ധന്െറ ദാരമ്മ ഓരതോഡോ 
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ക'സു' വിശ്വാസാചാരനികഷ്ടഷ്ക്കും വുണ്വജിചിതത്തിനും പ്രേരകമാ 
യിരിക്കും, സന്ദേഹിക്കേണ്ടം 

ടിദെവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയില് മദ്ധ്യസ്ഥന് ടുരുവ്വനേയു 

ജള ....ക്രിസ്തതന്നെ.... എന്നു മാര പനലൂസ 'ശ 'ഭിഹാ എഗ്രതിയിട്ടുകുക 
തിനെ ആധാരമാക്കി റ ിശുഭ്ധന്മാരോഴു' പ്രാത്ഥിക്കുന്നത'' വിഹിത 
മല്പ എന്നു' നമ്മോടു ഇടകലര്ന്നു വസിക്കുന്ന ചില പൃതുസഭക്കാര് 
വാദിക്കുന്നുണ്ടു . എന്നാല് അങ്ങനെ എക്യതിയിട്ടുളള മാര പൌലൂസ് 
മാ൮ളളഒ.വര്ക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാത്ഥന വടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തി 
നും ക്രടുവേലക്കാരക്കും വേണ്ടി മദ്ധ്യസ്ഥത അര്ല്പ്യിക്കണമെന്നു' അ 
പേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്” എന്ന വസ്മത ആ പ്രോടസ്റ്റന്൮ വകു 
പ്പുകാ൪ വിസ് മരിക്കുന്നും എല്ലാവര്ക്കും വണ്ടി കാത്വറിയിലെ 
ശ്രൂശാര്രാപണമായ തിരുബലിമുലം മറുവിലയായി തന്നത്താന് കൊ 
ടുത്ത മദ്ധ്യസ്ഥന് ഒരുപനേയുളജു എന്ന അര്തഥത്തിലത്രേ ആ അലപ്പോ 
സ്ോലന് എഴ്ഴതിയിട്ടുകള ത '. പരസ്സുരം താത്വാവശ്മായിട്ടുകള, മദ്ധ്യ 
സ്ഥ പ്രാതഥറനയെ അദ്ദേഹം വിലക്കിയിടില്പം അതു” അത്വാവശവ 
മാണെന്നത്രെ അദ്ദേഹം സമര്ത്ഥിച്ചിട്ടുളളത്ര'. ആ മഭ്ധ്യസ്ഥപ്രാത്റ 
നയ്യടെ ഒരു വശമാകുന്നു പരിശുദ്ധന്മാരോടുകള പ്രാത്റന, 

പരിശ്ുദ്ധന്മാരോടുഒള ഭക്ത്വാദരമഭ്ധ്യസ്ഥതാര്ദുണങ്ങഗ പൌര 
സ്്യസടഭയില് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗമായിത്തന്നെ 
നിലകൊളളുന്നു എന്നു പഠയാംം പൌരസ്ത്യസഭയൃയടെ ഒരുവിഭാഗമായ മ 
ലങ്കരസഭയിലും അവ അപ്രകാരം സുസ്ഥിരമായി സ്ഥിതി ചയ്യുന്നു. 
വശുദ്ധസഭയ്യടെ അംഗങ്ങളായ വാങ്ങിദ്വപ്യോയ വിശ്രദ്ധന്മാരേയും വി 
ശ്വാസികള്ളേയ്യം ഇതരന്മാരായി അവഗണിച്ചു ക്രൈസ്മവ ജീവിതം 
അപൃ൪ണ്ണുമത്രേം എന്തെന്നാല് പരിശുദ്ധന്മാര് നമ്മെപ്പ്യോലെതന്നെ 
വിണ്ടും ഒനിച്ച് ദൈവമക്കാളായി തീര്ന്നിട്ടുകള വരാകയാല് നമ്മുടെ 
സഹോദരങ്ങളും സ്ത്നേഹിതന്മാരും ആകുന്നു: തന്മൂലം അവരക്ക്' നമ്മെ 
സഹായിപ്പാൻ മനസ്സും താല്ലയ്യവും ഉണ്ടു. അവര ദൈവകല്ലനകശ 
അനുസരിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു” ഒ്ദീവിച്ചവരാകയാല് 
ദൈവത്തിന്െറ സ്ന്റേഹിതന്മാര് ആകുന്നു: തന്മൃലം അവര്ക്ക് നമ്മെ 
സഹായിപ്പാന് കഴിവുണ്ടു . ലോകത്തില് നടക്കുന്ന സകലവും, മനു 
ഷൃഹ്ൃദയത്തില് നടക്കുന്ന അനുതാപം പോലും, അറിയുന്ന മാലാക 
മാര്ക്ട് അവ൪ സദൂ,ശ്വരാകയാല്, നാം അവരോടു പ്രാത്ഥിക്കുമ്പോശ 
റേഡിയോ ശക്തിയേഷ്യം കവിയുന്ന ആത്മശക്തിയാല് അവര് അതു് 
കേശക്കും: അവ൪ നമുക്കുല്ലോന്ദി പ്രാത്റിക്കും. ആകയാല് പരിശുദ്ധ 
ന്മാരോട്ട പ്രാത്ഥിക്കുന്നതില് ലങ്ജിപ്പാനില്ലം നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ 
ഗ്രീഗോഠിയോസിനോട്ട പ്രാത്ഥിക്കുന്നതിലും സംശയിപ്പാനിങ്കു. അദദ്ദ 
ഫവും ഒരു പരിശുഭ്ധനല്ലോം അവരും വിശുദ്ധസഭയയടെ സജിവ 
അംഗങ്ങഗ ആകുന്നു. മരണംമൂലം അവര് സഭയില് നിന്നോ ദൈവ 
ത്തില് നിന്നോ ഇതരന്മാരായി ഭവിച്ചിടില്ലം പ്രത്വത, ദൈവത്തെ 



് 

ആരാധിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തോടു പ്രാത്ഥിക്കുന്നതിനും ഉളള അവ 
രുടെ ശക്തി വര്ദ്ധിച്ചിടേ ഉള്ള. 

നിങ്ങളോട ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളെ നടത്തിയിട്ടു 

ള വരെ നിങ്ങഗ ഓര്ത്തു കൊശുവിന് എന്ന വേദബോധനപ്രകാ 
രം മാര് ഗ്രിഗോറഠിയോസിനെ നമുക്കു ഓരക്കാംം അബ്രഹാം ഇസ 
ഹാക്കു' യാക്കോബു' എന്നി നിന്െഠ ദാസന്മാരെ ഓര്ത്തൃകൊളുള. 
ണമേ എന്നു ' മോശ പ്രാത്ഥിച്ചപ്രകാരം മാര ഗ്രീഗോഠിയോസ് തിരു 
മേനിക്കു വേണ്ടി നമുക്കു” പ്രാത്ഥിക്കാം. നിതിമാ൯െ മരണം കത്താ 
വിനെ കണ്ണുകളില് വിലയേഠിയതാകുന്നു എന്ന ദാവീദിനെഠഴയ്ും 
നിതിമാന്െൌ ഓര്മ്മ അനുഗ്രഹപ്രദമാകുന്നു എന്ന ശലോമോ 
നെയും, നിതിമാന്െഠ പ്രാത്ഥനയയടെ ശക്തി വലുതാകുന്നു എന്ന 
മാര യാക്കോബിനെഠയ്യം പ്രബോധനങ്ങളെ ആദരിച്ചു” പരിശുദ്ധ 

4 നി 

എം, സിം കുഠിയാക്കോസ് ഠമ്പാച്ചന് 

നായ മാര ഗ്രീശോഠിയോസില് നമുക്ക് സകങ്കേതപ്പെടാംം അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ ജീവിതം നമുക്കു മാതൃകയും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഒാര്മ്മ 
നമുക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദവും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രാത്ഥന നമുക്കു കാവ 

ലും ആയിരിക്കട്ടെ. 

ബാല്യത്തില്തന്നെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി 

സ്വയമരപ്പിച്ചവനോേ 



൫൪൭ ജീവനവുമനന്തരവും 

ദിവ്യവാല്ഭ്ൂൂതകരനേ ദിവ്യാ, 
പരനുടെ പരിമള ഭാജനമേ, 

പരുമലെ മരുവും തിരുമേന് 

ഓരക്കണമേ--- ഞങ്ങളെ എന്നാടം 

ഉനര്ശ ഒം യ)൫_ എഴുത്തു 
(മലങ്കര മല്പാന് വട്ടശ്ശേരില് ഗീവവശീസ് കത്തനാര്) 

1, ബോംബെ, 180 മീനം €. 

മുലയാളത്തുനിന്നും പണ്ടില്ലാതെ മ൪രശ 'ചേമിലേക്കു' പൃഠപ്പെ 
്രിരിക്കുന്ന നിം വഃ ദി ശ്രി. മാര ഗ്രിഗോഠിയോസു' മെത്രാപ്പ്യോലിത്താ 
തിരുമനസ്സിലേയും ക്രടെയുളള വരുടെയും യാത്രാവിപചരം ട്തങ്ങള ത് 

ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിക്കുന്നവ൪ക്കു' മാത്രമല്ല, സുയിയാ൯ി 
സമുദായത്തിന്നൊട്ടുക്കും മററു പലരക്കും അിവാന് അധഗ്രഹമുള്ളതാ 
കകൊണ്ടു ' മനോരമപ്പത്രത്തില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാന് തക്കവണ്ണം 
എഴുതി അയയ്ക്കണമെന്നു” കല്പിക്കയാല് ഇരതേവരെയുളകത' ഇവിടം 
വിടുന്നതിനു മുമ്പ എഴുതിക്കൊളള ന്നും 

മനരശ മേം യാത്രയ്ക്കായി പുഠാപ്പെടിരിക്കന്ന തിരുമേനിയോട 
ക്രടെ എന്നെ ക്രടരാതെ വെടിക്കല് കൊലച്ചു പമ്പാച്ചനും, തമ്പമണ് 

കരിങ്ങാടിലച്ചനും, തെക്കന് പാവൂര് തോച്പ്രില് അച്ചനും കടമ്പനിട്ട 
സ്ത്രിയാ അച്ചനും, ശീമക്കാരന് സളിബാ ശെമ്മാച്ചനും, പിലിപ്പോ 
സു എന്നു പേരായ ഒരു വാല്യക്കാരനും ഉണ്ടു്. 

കുംഭം 18-ാം തീയതി ചാലശ്ശേരിപ്പമ്ളിയിരനിന്നും പൃറപ്പെട്ടു 
2 1-ാം തിയതി ചൊപ്വാഴ്ച കാലത്തു ബോംബയില് എത്തി എന്നും 
മനം 0-ാം തീയതി കപ്പ്യല് കയദുന്നതാണെന്നും | മനോരമ, ] ൭0 
മാർച്ചു 90-ം തീയതി: 

8, ഈര്ശ' മേം. 1806 മീനം 97, 

ബോംബയില്നിന്നും ഈ മാസം 29-ാം തീയതി അയച്ചിരുനാ 
എഴുത്തു മായ്ക്കുക കിട്ടുകയും പത്രത്തില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയ്യം ചെയ്തി 
രിക്കുമെന്നു വിശ്ചസിക്കുന്നും അതില് പഠഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്രകാരം 0-ാം 
തീയതി പുറപ്പെടാന് തരമായില്ല. അആധ്ര ഞങ്ങളടെ കുഠഠമല. കുപ്പത 
പും തിയതി ബുധനാഴ്ഗയാണു” നംക്രരം വലിച്ചതും ഇങ്ങനെ നാധു 
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കൃരുങ്ങിപ്പോകയാല് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതുപോലെ മിസ്രേമില് കേഠാ 
തെ നേരിട്ടു ഇങ്രോട്ടുതന്നെ പോന്നും ഓശാന ഞായഠാഴ്ചയായ ഇന്ന 
ലെ ഞങ്ങഗ ഇവിടെ എത്തിം ദൈവകൃപയാല് വഗിമേല്വച്ചു ഞങ്ങ 

കില് ആരക്കും യാതൊരു സുഖക്കേഴും അപകടവും ഉണ്ടായില്ല. കപ്പല് 
നിക്കിയതിന്ൌ അഞ്ചാം ദിവസം കുഠെ കാഠ൮൦ ഓളവും ഉണ്ടായിം 
ചില൪ അന്നു ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്വം മര്ദ്ദിച്ചും ഇതു പരിചയമില്ലാ 

ത്തവരക്കു' വളത്തില് കയഠിയാലും ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോം ഇതിനു 

ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖക്കേടുപോലും ആര്ക്കും ഉണ്ടായില്ല. കുഞ്ഞി 
കുടിയ്യം കാച്ചിയെണ്ണൂയും പതിവുള്ള. മലയാളിക്കു ' വിദേശസഞ്ചാരം 

വ്രയാസമാണു എന്നാണല്ലോ പാഠയാവള്ളത്ര്. ഞങ്ങള്ക്കു കപ്പലിലും 

കഞ്ഞികടിക്കു' തരക്കേടു പന്നില്ലം വിക്, അടുപ്പ, അരകല്ല', മുത 

ലായവ കമ്പനിക്കാര ചടംകെടി।ത്തന്നും അരിയും കോപ്പും വാങ്ങിയതു 

കൈവശം മഉണ്ടായിരുന്നും ഇതുകൊണ്ടു” കഞ്ഞിക്കു കഞ്ഞിയ്യം ചോ 

ഠിനു ചോവം ഞങ്ങള്ക്കു” മുടങ്ങാതെ കിട്ടിവന്നു, കാച്ചിയെണ്ണൂയുടെ 
ഫലം കാഠറുകൊണ്ടു തന്നെ കഥിച്ചും 

ഇങ്ങനെ 29-0൦ തിയതി വ്യാഗാഴ്ഗ പോരട്ടുസെൈയിഡില് എ 
ത്തിം അവിടെനിന്നു യോപ്പ്ായിലേക്കു കപ്പല് തയാഠില്ലാഞ്ഞതിനാല് 

ശനിയാഗഴ്ണവരെ അവിടെയുള്ള കുപ്യായക്കാരുടെ പളകിയില് പാക്കു 

കയും 2-൦ തീയതി വചനിപ്പ്പെരുനാജിനു അവിടെ കുരബാന 

ചൊല്ലകയ്യം ചെയ്ക. കുപ്യായക്കാര് ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ട സഹായങ്ങ 
ളൊക്കെയും ചെയ്കുതന്നതു ക്രടാതെ ചിലരെല്ലാം ഞങ്ങലുടെക്രടെ പോ 

തികയും ചെയ്യും 

ശനിയാഴ്ച, രാത്രി അവിടെനിന്നും പൂഠപ്പെട്ടു' യോപ്പാത്തുമുഖ 

ത്തു ഇഠങ്ങി, തീവണ്ടികേഠി ഞായഠാഴ്ച പകല് "11 മണിക്കു ഇവിടെ 

മര്ശ്ളേമില് എത്തിം ബോംബയില്നിന്നും കപ്പല് പുഠപ്പെടുവാന് 

രണ്ടു ദിവസത്തെ താമസം നേരിടുതുകൊണ്ടാണു. ഓശാനഞായഠാഴ്ചു 

ഷ്്ര മുമ്പ് ഞങ്ങക്ക് ഇവിടെ വന്നുചേരാന് സാധിക്കാഞ്ഞതു" ഞ 

ങ്ങഗ സ്റ്റേഷനില് എത്തിയപ്പ്യോഗ് ഠമ്പാച്ഛന്മാരും മറ൮൦ വണ്ടികളു. 

മായി ഹാജുരുണ്ടായിരുന്നും 

ഇവിടെ എത്തിയതിനൊ ശേഷം ഇന്നുതന്നെ വിശുഭ്ധകബഠി” 

ടം, ഗോഗുല്ത്താ, അതിനു ചുഠവമുള്ള നമ്മുടെയൂം യൌനായക്കാരുടെ 

യം ക്രശായക്കാരുടെയും ഇഗു പ്യായക്കാരുടെയും ലത്തിന്കാരുടെ അ൪ 

മ്മനായക്കാരുടെയയം പളകികശ ദയഠാകഗ ഇവയെല്ലാം കണ്ടതു ക്രു 

ടാതെ നമ്മുടെ കത്താവിനെ കെടിനിവത്തി അടിച്ച കല്ത്തുണ്ട ൭ 

തനെഠ തിരുശരീരം കുരിശില് നിന്നും ഇഠക്കി കഴുകിയ സ്ഥലം; 

യരസ്വേറ്ധറിന്െഠയും നീക്കോദിമോസിന്െഠയും കബറിടങ്ങഗൃ, ഹെ 
ലെനിരാങ്ഞി കുരിശു കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം മുതലായ പലതും കാണുക 

യൂം കുമ്പിടുകയും കാഗ്ലകഗ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തും കെട്ടിടങ്ങളുടെ വി 
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ശേഷതകഗ പാഠഞ്ഞഠിയി.വോന് കഥിയാത്തവണ്ണും മണ്ട ....ഈ 

വിസ് മയനീയ കെടിടങ്ങഗ എല്പാം വിശ്വാസവും ഭശ്തിയ്യം തളള. 

ഓരോ രാജമക്കന്മാര ഓരോ കാലത്തു പണിയിച്ചിട്ടുമളവയാണെ 

ക്വോംതോ എന്നു പേരുളളതായി കബഠിടത്തി നു മീതെയുള്ള ഒരു 

അത്യയന്നതമായ വളവും അതോടു ചേന്നുമമ വിസ്മയനീയങ്ങളായ 

പണികളും എല്ലാം ഷ്വാചക്രവത്തി ചെയ്യിച്ചിട്ടുളമതാണു'. ഇതി 
ന്മേല് എണ്ണുമില്പാത്തവിധത്തില് കവകവിളൂക്കുകളും മേഠാരോ അ 

ലങ്കാരങ്ങളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാന് പ്രയാസമായിരിക്കുന്നസ്ഥിതിക്കു 

എഴ്തി മനസ്സിലാക്കുവാന് ഞാന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് 
സവ്വശക്തനായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവു കബഠടക്കിയ ഈ വിശുദ്ധ 

സ്ഥലം കാഴ്പ്രകാരം വിശിഷ്ടമാക്കുവാന് ബലഹീവന്മാരായ മനുഷ്വ൪ 

അവരാല് കഴിയുന്നതൊക്കെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു . രക്ഷിതാവിനെ രി 
രുമേനിക്കു നിത്വമഹത്വവയം അതിസവെ കുറിച്ചു് ഈ വിധം ഭശ്ത। 

തോന്നി പ്രപത്തിച്ചവക്കു ഭാഗ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കടെ. 

വിശുദ്ധ കബറിടത്തിനു സ്വല്പം തെക്കു മാഠിട്ടാണു” വിശുദ്ധ 
മക്കോസ് ഏപ൯ഗേലിസ്പായുടെ ഭവനമായ നമ്മുടെ ദയറാ. ഇതിലാ 
ണു് (ഈര്ശ്കേം മെത്രാപ്പോലിത്തായായ) ബാവാ ഇരിക്കുന്നതും ഞ 
ങ്ങഗ താമസിക്കുന്നതും. നമ്മുടെ കത്താവും ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ചു്” 
പെസഹാ കഴിച്ചതും, അവിടുന്നു ശിഷ്വന്മാരുടെ പാദങ്ങഗ കഴ്ണചകി 
യതും, വൃതിയ പെസഹാ സ്ഥാവിച്ചതും, രാത്രിയില് വാതൽ അടച്ചി 
രിക്കെ കത്താവു എഴ്ന്നമകിയതും., നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ തോമ്മാ 
ശ് ളീഹാ കണ്ടു വിശ്വസിച്ചതും, പെന്തിക്കൊസ്മിനാഗ പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവു ഇറങ്ങിയതും, മാര് യ ന്റ് ആദ്യം കുര്ബാന 
ചൊല്ലിയതും, തമ്പുരാനെ പെറഠമ്മയും മാത്തായ്യം മറിയയും മാമോദി! 

സാ മുഗ്ൃകിയതും എല്ലാം ഇവ്വിടെവചാണെന്നു പ്രസ്സിദ്ധമായിട്ടുക്ളതു 

ണ്. ഈ പുബ്പസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ഒഞങ്ങഗക്കുവേണ്ടിയും നിങ്ങ 

ളെല്ലാവക്കു വേണ്ടിയും ഞങ്ങഗ നമസ്കരിക്കുകയും പ്രാത്ഥിക്കുകയും ചെ 
ഡ്ൃവരുന്നു. 

9, ഉര്ശ”മേം. 19808 മേടം 10. 

! ഞങ്ങള് പാക്കുന്നതായ മക്കോസിനെഠ ദയഠാഷ്ക്ക് ഒന്നും രണ്ടും 
മൂന്നും നിലകശ വീതമുള്ള പല കെടിടങ്ങളും ആകെ നാല്പതില് കു 
യാതെ മുഠികളും ഉണ്ടു. ഇതിവകത്തുളള പളി വളരെ മനോഹ 
രമായ ഒരു കെടിടമാണു . ദയഠായില് മ൪ശ് മേം ബാവാ, ഠമ്പാ 
ചന്മാ൪, ശെമ്മാശന്മാ൪, വേലക്കാര ഉഗ്പ്പെടെ 10 ആളുക സ്ഥിരം 
താമസക്കാരായിട്ടുണ്ടു ............ 

ഞങ്ങഗ കത്താവിന്െറ കബറിടം, പീലാത്തോസിന്െഠ അര 
മനു; കത്താവിന്െറഠ വിലങ്ങിടസ്ഥലം, ഗത് സീമോന്തോട്ടം, അവി 
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ടെയുഒള. ക്പാസ്ത്യ.യമ്മയൃുടെ കബറിടം, സ്നേപ്പാനോസിനെ കല്ലെറി 
ഞ്ഞ സ്ഥലം, ശ് ളേ മ്മോനൊ ദൈചാലയം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമായ 

മുസ്ര്മാന്മാരടെ പള്ളി, ദാവിഭിന്െ കബഠിടം, ദ്വെത് സൈദാ 

ക്കുളം, ശലോഹാക്കുളം, കിദ്രോണ്തോട്ട”, യഹോശാഫാത്തിന്െയ 

താഴ് വര, ഒലിവുപവ്വതം, കത്താവിനെഠ സ്വ൪ഗ്ഗാരോഹണസ്ഥലം, 
കത്താവു കഴുതപ്പുറത്തു കയഠിയ സ്ഥലം, ലാസഠിന്െഠ കബറിടം, മാ 
ത്തയുടെയും മഠിയയുടെയും വീട്ട് . അവ൪ കത്താവിനെ എതിരേ 
സ്ഥലം, അവിടെയുളള പള്ളി, തി ഗത്സിമോനില് പ്രാത്ഥി 

ച്ചപ്പോഗ പത്രോസ് മുതലായവര് ഇരുന്ന സ്ഥലം, ശേഷം ശ് ളീഹ 
ന്മാ ഇരുന്ന സ്ഥലം, ശ്ളീഹവാക്കു “ആകാശത്തിം,ളള ഞങ്ങളുടെ 
ബാവാ” ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത സ്ഥലം, രക്തനിലം, ബേത് ലഹേമില് ക 

ത്യാവയ ജനിച്ച കല്പടാവു”, തന്നെ കിടത്തിയ പൃത്ക്രൂട്ട" മുതലായ 

പല സ്ഥലങ്ങളും ഷണ്ടു. പുസ്തകത്തില് വായിച്ചമാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള. 

യ വൃണ്വസ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും പ്രത്വക്ഷമായഡി കാണുമ്പോള് ക്രിസ്ത്യാ 
സികഗ്ക്കു ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭക്തിക്ംടുത്ത വിചാരങ്ങളെ. കുഠിച്ചും മ 

൨൦ എഴുതുന്നതിനു തുടങ്ങിയാല് വജരെ പടന്നപലോകുന്നതാകകൊ 
ണ്ട് ൯ ഭാഗം വായനക്കാരുടെ ഥ്വാനത്തിനായി തതരുക്കാലം വിടുന്നു; 

[മനോരമ 1895 മെയ് 25] 

വ പടം. ജം 

ഉ൮൪ശ ളേംയുതൃക്കുരുടെ ആഗമനം. 
[മനോരമ, 1890 ജൂണ് 8] 

ഈ൪ശ്ളേംയാത്ര കഥഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയ മാര ഗ്രിഗോഠി 

യോസു മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമേനിയെ 4-൦ തീയതി ചൊപ്പാഴ്ച, 

കുമരകം പളലിക്കാര ജലമാരഗ്ഗമായി അ പളകിയിലേക്ക എത്തിനേ 

9൨, പിഠേഠദിവസം കോട്ടയം പള്ളിക്കാര തിരുമേനിയെ കുമരക 

ത്തുനിന്നു താഗത്തങ്ങാടിയിലേക്കു ജലമാ൪ഗ്ഗമായും അവിടെനിന്നും കു 

നകപ്പപ്പക്കില് പട്ടണം ചാറി പഗയസിമ്മനാരിയിലേക്കും ആഡംബ 

രവൃവ്വം എഏതിരേറ൨൮. വ്യാഴാഴ്ച മാര ദീവന്നാസ്വോസുസിമ്മനാതിയി 

ലെ അഭ്ധ്യാപകന്മാരും വിദ വാത്ഥികളു ശ്രുട തിരുമേനിയെ അവ്പകാ 

രധതന്നെ പഥയസിമ്മനാരിയില് നിന്നു എതിരേഠ൨വ ഭക്ത്വാദരങ്ങള് 

വ്രകാശിപ്പിച്ചും അനന്തരം തിരുമേനി വപരുമലസിമ്മനാരിയിലേക്കു 

എഴ്ചന്നളള 



ഴിഞ്ഞചോയ മാര് ഗീഗേറിയേസ 

െത്രപ്പോലിത്തായുടെ 
ഒന്നും വാര്ഷിക സ മരണ 

(മലയാള മനോരമ---1003 നവംബര് 114) 

പോയ കൊല്ലം ഈ മാസത്തില് പരുമല സിമ്മനാരിയില് ൮ 

ചൂ കാലം ചെയ്തു മാര ഗ്രിഗോഠിയോസ് മെത്രാപ്പ്യോലിത്താ തിരുചേ 

നിയയുടെ ശ്രാദ്ധാഘോഷം ഈ മാസം 2-ടാം നൂ തികളാഴ്ച്, ഭയ വ്ധിമ്മ 

വാരിയില് വച്ല അധേകായിരം സുഠിയാനി ക്രിസ്പ്യനികള് ശ്രൂട 

കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു. മാർ ദിപന്നാസ്വോസ് മെത്രാപ്പയോലിത്താൃയതിരു 

മേനിയും, മാര ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പ്യോലിത്താ തിരുമേനിയും 

കാലേക്രട്ടി സ്ഥലത്തു" എത്തിയിരുന്നു. ആ സാമ്മനാരിയില് കായ്യ്യം 

വിചാരിക്കുന്ന കല്പാശ്ശേരിര പുന്മൃസ് റമ്പാന് അവദകളം, കാലം 

ചെയ്ത മെത്രാപ്പ്ോലിത്തായുടെ ഒരു പ്രത്വേക ശിഷ്യനും മാര ദ്ദീവ 
ന്നാസ്വോസ് സിമ്മനാരിയയടെ അദ്ധ്യക്ഷനുമായ മലങ്കരമല്ലാന് വടു 
ശ്ശശേരില് ഫാദര ഗിവവ൮ഗിസ് അവര്കളും അടിയന്തിരം ഭംഗിയാക്ക 

വാന് കാലേക്രടി വേണ്ട ചടംകെട്ടുകശ ചെയ്തിരുന്നു. 

മാ൪ ഗ്രീഗോഠിയോസ് മെത്രാപ്പ്യോലിത്തായില് ജീവിതകാല 

ത്തു വിളത്ങിയിരുനന അസാധാരണമായ ഈശ്വരഭശ്ത। പണ്ടേത 

ന്നെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നരിനു പുഠുമേ അദ്ദേഹത്തിനൊ കാലശേഷം 

ആ നാമത്തില് സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകഗക്കും പ്രാത്ഥനകശക്കും 

വിശേഷവിധമായ ഫലം ഉണ്ടെന്നു സുഠിയാനിക്കാരുടെ ജടയില് 

വൊരുവെ ഒരു ദൃഡവിശ്വചാസമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്, കൊച്ചി-തിരു 

വിതാംക്രര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളില് നിന്നും പ 

ത്തിരുപതിനായിരം ജനങ്ങഗ ഈ അടദിയന്തിരത്തില് സംബന്ധി 

പ്യാന് നേര്ച്ച കാഴ്സകളോടുക്രടെ വന്നുക്രടിയിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, 
ഫാദര് ഗീപവഗീസ് കത്തനാർ അവര്കശക്കു അടിയന്തിരത്തിന്െഠ 

രലേദിവസം ഞായഠാണ്ച ഠമ്പാന്സ്ഥാനം കൊട്ടക്കുവാന് നിശ്ചയിച്ചി 
രുന്നതിനാല് അതു കാണ്മാന്ക്രടി ആളുകളുടെ വരവു് ശനിയാഴ്ച മു 
തത്തന്നെ ഒട്ടും കുഠവല്പായിരുന്നു. 

റമ്പാന് എന്നു വച്ധാല് സസന്യാസവ്രതത്തില് ജിവിപ്പാന് കട 
പ്പടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും മെത്രാപ്പോലീത്താ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഒരു 
പടിയും ആകുന്നു, ഒന്നാം തിയതി ഞെയഠാഴ്ചയായിരുന്നു ഗിവവൃഗീസു 
കത്തനാരക്കു' ഈ സ്ഥാനം കൊട്ടക്കുവാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു”. 
അന്നു മാര് ദീവന്നാസ്വോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ പ്രധാന കരമ്മിക 
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നായിരുന്നു, കുരബാനയുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് ഈ ശുശ്രുഷ നടത്തു 
ന്നത്. സ്ഥാനം ഏല്ക്കുന്ന ആശ വിശേഷവിധത്തിലുള്ള ചില സത്വ 
ങ്ങഗ ചെയ്യുകയും, ലോകാഡംബരങ്ങളെ. ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി 
സമ്മതിച്ച് തനെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു പുതിയ വമ്റ്രുങ്ങഗ 
ധരിക്കുകയും, യേശുക്രിസ്കവിനു വേണ്ടി കഷ്ടതകമ സഹിച്ചു കൊ 
കളാമെന്നു സമ്മതിച്ചു” ഒരു കുരിശു സ്വികരിച്ചു ചുമക്കുകയും ചെയ്യു 
ണം. ഒടുവില് ഇങ്ങനെ സ്ഥാനം കൈക്കൊണ്ട ആളിന്െറ പാദ 
ങ്ങഗ മെത്രാന് മുതല് താഥെയോട്ടു ശെമ്മാശ്ശൂാന് വരെയുള്ള. എല്ലാ 
സ്ഥാനികളും കഴ്ണകുന്നു. ഈ വക ശുശ്രുഷകളു.ം പ്രാത്ഥകനളു മെല്ലാം 
പന്ത്രണ്ടു മണിവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനക്രൂടത്തിന്െഠ ബഹുത്വം ന 
മിത്തം പളകിയകത്തു വലിയ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാരി 

പലർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ അവസരത്തില് നേരിട്ടും 

ശ്രാദ്ധം സംബന്ധിച്ച ചടങ്ങുകള് ഞായഠാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്കു” ആരം 
ഭിച്ചും ഠമ്പാന്മാരും പട്ടക്കാരും ശെമ്മാശ്ശൂന്മാരുംക്രടി കത്തുന്ന മെഴുകു 

തിരികശ പിടിച്ചു രണ്ടു നിരയായി നിന്ന് മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരെ 
പള്ളിയകത്തേക്കു് സുഠിയാനി ഗീതം ചൊല്ലി എതിരേഠ൮. മുഠവ്ര 

കാരമുള്ള സന്ധ്വാപ്രത്ഥനസ്ത്യശേഷം, കാലംചെയ്തു മെത്രാപ്പോലീത്താ 

യ്കുവേണ്ടി പ്രദത്വക പ്രാത്ഥനകളും ശുശ്രുഷകള്ടം നടത്തപ്പെട്ടും അന 
ന്തരം വൈദികഗണ്ടം തിരുമേനിമാരെ, പള്ളിയിലേക്ക് ആനയിച്ച 

തുപോലെ, തിരികെ മുഠിയിലേക്ക് എതിരേഠ൮, അപ്പേംഗ മാര് ദീ 

പന്നാസ്വോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആശിപ്വാദം നല്കിം പത്തുമ 

ണി രാത്രിയില് വെള്ളിക്കുരിശുകശ, മുത്തുക്കുടകള്, കെൌടികള് മുര 

ലായവയോട്ടക്രടെ ആഘോഷകരമായ ഒരു പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയു 

ണ്ടായി. പിമേോ ദിചസം മാര ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ 

മും പൂതിയ റമ്പാന് ഉഗ്പ്പെടെ രണ്ടു റമ്പാന്മാരും ചേരന്നു മൂന്നി 

ത കുരബാന നടത്തിം അതിന്െഠ മദ്ധ്യത്തില് പ്രസംഗവും വാ 

്ദിപ്പോോയ ആളിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ശുശ്രുഷകട്ല.ം ഉ ണ്ടായിരുന്നു, 

അവയെല്ലാം കഥിഞ്ഞപ്പ്യോഴേക്കു' മണി പന്ത്രണ്ടായി. അനന്തരം തി 

രുമേനിമാരെ ചൈദിക ഗണം മുറിയിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും മാ൪ 

ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആശിരവാദം നതികുകയും ചെ 

യക്ം മൂന്നു മണിക്ക് ആഡംബരപൂവ്വമായ ഠാസയും നടത്തപ്പെട്ടു, അന 

ന്തരം സന്ധ്വയായപ്പോഴേക്കു ജനമെല്ലാം പിരിഞ്ഞുപോയി. 

ശനിയാഴ്ച മുതല് ക്രടിയ പടക്കാരക്കൊക്കയും മൂന്നുനേരവും 

ശരിയായ വിരുന്നു സല്ക്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നും വഴിപാടായി 1900 രൂ 

പായും, കു൪ബാനസ്ക്യവേണ്ടി 000 രൂപയും വരവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു 

പുഠമെ പൊന് വെക്മി സാധനങ്ങളായി പല കാഴ്ചകളും വന്നി 

രുന്നു. 

ഞായറാഗ്യും തിങ്കളാഴ്യും പ്രസിദ്ധനായ കായംകുളം ജോണ് 

ഉ പദേശിയയടെ പ്രസംഗങ്ങഗ ഉണ്ടായിരുന്നു, തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പ്രസം 
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ഗത്തിന്െറ മദ്ധ്യത്തില് മാര ഗ്രീഗോഠിയോസ' സ മാരക ഹൈസ്റത്ര 
ളിലെ പിദ്യാത്ഥികളം അഭ്ധ്യാപകന്മാരും സിമ്മനാരിയില് വരി 
കയം മെത്രാപ്പ്യോലിത്തന്മാരാലും മാവും താല്പയ്യവൂ൪പ്പം കൈക്കൊക്ഷ 
പ്പെടുകയും ചെയ്തു. 

തത്ഭുതവാന്െറ അത്ഭുതത്അന 
പിശാചു” ഓടിപ്പ്യോയി. 

പരുമലെ അഗിപ്പുരവ്വാസക്കാലത്തു” 166-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക പൂര്ണ്ണ 
ചന്ദ്രപ്രശോഭിതമായ ഒരു ശരല്ക്കാലരാത്രിയില് സനസ്ധ്യാനമസ്ത്ാര 
വും കുളിയ്യം കഥിഞ്ഞു തിരുമേനി തെക്കുവശത്തെ മ്വാഠത്തുക്രടി പതി 
വുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നും സമയമോ ശുഗ്മണിയില് അധിക 
മായിടില്പം തിരുമേനി ഇലാത്തുന്നതിനിടയില് ആരോ ഒരാശ അട്ട 
ത്ത വടക്കുവശത്തുളല വേലിക്കടുക്കല് നില്ക്കുന്നതായി തോന്നിം കറു 
ത്ത ആഗ. അയല്വീട്ടിലെ ആരെങ്കിലുമായിരിക്കാം എന്ന സംശയി 
ചഃ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. തിരിഞ്ഞു നടന്നും വിണ്ടും വന്നപ്പോഴും 
നില്ക്കുന്നു. അപ്പ്യോഗ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു; “അതാരാണു'? 
44ഞാന് എന്നായിരുന്നു മറപടി “ഞാന് എന്നു പഠഞ്ഞാല് ആരു 
എന്നു വിണ്ടും ചോദിച്ചു. 4:ഞാനോ, നിന്ദൊ പിതാവു” എന്നുള്ള പ്ര 
ത്ൃത്തരം കേട്ടതോടെ:“നീ എനെ പിതാവോ?” എന്നായി തിരുമേനി, 
“അതേ, നി എന്നെ വന്ദിക്കാമെങ്കില് ഇതെല്ലാം തരാം” എന്നായിരു 
നുവത്രെ അതിനുള്ള. മറുപടി, തന്നോടു വാദിക്കുവാന് വന്ന എതി 
രാളി ആരെന്നും അവനെ ആഗമനോദ്ദേശം എന്തെന്നും മനസ്സിലാ 
ക്കിയ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു” സഗൌരവം 4 നീ എന്െഠ പിതാവോ?ഞാന് 
എന്െറ പിതാവിനെ ഒന്നു വന്ദിച്ചുനോക്കടെ " എന്നുപഠഞ്ഞു' കിഴ 
ക്കോട്ട തിരിഞ്ഞു ഷരിശുവരച്ചു കുമ്പിട്ടു. എഴ്ുനേഠ൮ ആ സ്ഥലത്തേ 
ക്ടനോക്കി ഒന്നു കുരിശുവരച്ചം അതോടെ അവന് ഭയന്നോടി, തി 
രുമേനി മുറിയിലേക്കും കയഠിം അല്ലമായുണ്ടായ മനശ്ചാഞ്ചല്വയത്താല് 
തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ' വിശ്രുമാത്ഥം കിടക്കകയാണുണ്ടായതു”. പതിചി 
ല്ലാത്ത സമയത്തു തങ്ങളുടെ പ്രിയഗുരു കിടക്കുന്നതിനെ കാരണം 
ശിഷ്വവരഗ്ഗം ആരാഞ്ഞപ്പപോശ ഇവയെല്ലാം പഠയുന്നതിനു” താന് നി 
രബന്ധിതനായിം സാത്താനെപ്പോലും ഓടിക്കത്തക്ക തിരുമനസ്സിലെ 
പണ്വവൂരത്തെയും ദൈവികശമക്തിയേയും മറ൮ംപഠഠി ഭയഭക്തി 
രവ്വംധ അനുസ മരിച്ചു അവര് പൃളകിതഗാത്രരായിം ഈ സംഭവത്തി 
നു സാക്ഷികളാവാനു തക്കവണ്ണം ഇവരില് ചിലര് ഇപ്പോ ം ജീവ 
നോടിരിക്കുന്നും 
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കാവല്. 

൨.രിശുദ്ധന് :പുത്ത൯മുഠി"യില് താമസിക്കുന്ന കാലത്തു സിമ്മ 

നാരിയും പളളിയും ഇപ്പോഗകാണുന്ന രിതിയില് തീന്നിടടില്ലായിരുന്നും 
പാലപ്പലകകഗ താച്ചു” മാവുവരുത്തിയിട്ടുളള ഒരു താല്ക്കാലികകെട്ടി 

ടമായിരുന്നു അപ്പ്പോഗത്തെപളളം ഇടവപ്പാതിക്കാലം. പമ്പാനദി ജല 

പ്പെരുപ്പത്താല് ഇരുകരകളെയും ആക്രമിച്ച ക് ഥടക്കിയക്രടത്തില് വൃ 

ത്ത൯മുഠിയയടെ മുറവും അധിതമാക്കിക്കഥിഞ്ഞു. അത്യ,ശഗ്രമായ ഒഴുക്കും 

ചുഗലിമലരികളും മറവ൮൦ വന് കെട്ടുവകള ങ്ങളു ടെ ഗതാതത്തെ തന്നെ 

യും വിഷമകരമാക്കി, ഈ ഘട്ടത്തില് കിഗക്കുനിന്നും വന്ന ഒരു ചര 

ക്കിന്വളളം സന്ധ്വയോടടുക്കല് പരുമലപ്പളകിയയുടെ അല്പം ' താഴെ 

യോട്ടുമാഠി അടുത്തു കെടിക്കിടന്നു ചാക്ക, കറ്പ്, കുപ്പുമാങ്ങാ മുതലാ 

യവയായിരുന്നു അതിനകത്തെ സാധനങ്ങം കൊല്പകടവു തുടങ്ങി 

യ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നു” ഇവ വാങ്ങി വില്പനയ്ക്കായി പടിഞ്ഞാഠന് 

പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നവഴിക്കാണു വിയവ്യരം ദേശക്കാരായ 

ഈ വളള.ക്കാര രക്ഷാസ്ഥാനം നോക്കി ഇവിടെ അടുക്കാനിടയായതു . 

അവര ഉറങ്ങിയും ഉഠങ്ങാതെയും രാത്രികഗിമൂം ഏകദേശം അരദ്ധ 

രാത്രിയാകാഠായപ്പ്യോഗ കവൃത്തവരായ ഒരു ക്രട്ട൪ വളളത്തിന്ൌ അ 

ണിയത്തൃം അമതരത്തൃംക്രടി അതിനകത്തേക്ക് ജാങ്ങുന്നതായി വള്ളത്തി 

ലുണ്ടായിരുന്നവരില് ചിലരക്കു തോന്നിം വജ്ളക്കാര ഭയവിഹ്വലര 

യിത്തീന്ര,. ഈ അവസരത്തിര ദൈവനാമോച്ചാരണവും ദൈവാല 

യസ് മരണയയം അവരില്നിന്നയന്നുവെങ്കിലും അതില്തന്നെ ശ്രുഭ്ധമു 

ഴ്വനായി കേന്ദ്രിക്കുവാന് കഴിയാതെ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പതറി മ, 

പജീവനാത്ഥമുളള. ചരക്കുകഗ നഷ്ടമാകുക മാത്രമല്ല, സ്വന്തംജപനു 

പോലും എന്തു ഭവിക്കുമെന്നു ശങ്കിച്ചു അവര അമ്പരന്നു ഈ പരി 

ഭൂരാന്തിക്കിടയില് പളളിയുടെ മന്ഭാഗത്തുഭളള കല്പടികളില്ക്രടി വെ 

കളവസ്ത്രധാരിയായ വലിയ ഒരാഗ ഇഠങ്ങിവരുന്നതുകണ്ടു' വളളക്കാര, 

ആശാഭ്രിതരായിം സഹായാത്ഥം നിലവിളി ക്രിം അദ്ദേഹം അഴ 

തതൃവന്നു കരയ്യം ചോദിച്ചും സംഭവകഥകശ പഠഞ്ഞുകഥിഞ്ഞപ്പ്പോഗ 

കുറച്ചുക്രടി താഥെയോട്ട്' നിങ്ങി വളളം അടുപ്പിച്ചുകെടി കിടന്നുകൊ 

കളക യാതൊരുപദ്രവവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുപഠഞ്ഞു' അടക്കല് 

ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചുകൊടുത്തു; അവര അപ്രകാരം ചെയ്യും , പിന്നീ 

ടട" ആരെയ്യം കണ്ടുമില്ല, നേരം പ്രഭാതമായി. തിരുമേനി നമമ്ത്ലാ 

രവും മഠ൮൦ കഗിഞ്ഞു മുഠിയില് ഇരിക്കുമ്പോഗ പ്രസ്ക്ത വളള ക്കാര് 

കുഠെ കാഴ്ണവസ്മക്കള് കൊണ്ടുവരികയും രാത്രിയില് അവരെ സഹായി 

ച്ചതിനുളള നന്ദി തിരുമനസ്സഠിയിക്കുകയും ചെയ്യം എന്നാല് തിരു 

മേനി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ലായിരുന്നും ഈ വസ്ത്ത വട്ലക്കാ 

രെ പൂ൪ല്പാധികംഭൂമിപ്പിചും എന്നാല് കുരിംക്രാഠന്മാരെ കാണുക 

യും ഓടിക്കയയം ചെയ്തിട്ടുള്ള. തിരുമേനിക്ക് വമമക്കാരെ ഭൂമിപ്പിച്ച കു 

ത്തക്രട്ടരും സഹായാത്ഥം സമീപിച്ച ശുഭൂവസ്ത്രധാരിയും ആരെല്പാമെ 
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നനു” സുവ്യക്തമായിം രാത്രിയില് തങ്ങളെ. സഹായിച്ചയാഗ പകള 

യിതനിന്നാണു” ഇഠങ്ങിപന്നതെന്നു സസ്മൂക്ഷ മം കണ്ടിരുന്ന വള്ള. 

ക്കാരക്കും, ആ പള്ളി പത്രോസുശ ജിഹായയടെ നാമത്തില് ആകുന്നു 
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നും, മാഠിക്കിടക്കുവാനായി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേ 
ശിച്ച സ്ഥലം മകൊച്ചുതിരുമേനി താമസിച്ചിരുന്ന പുത്തന്മുഠിയയടെ 
നോേക്കായിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലായതോടെ വാസ്മുവസ്ഥിതികഗ ബോ 
ഭ്ധ്യപ്പെട്ടും അവര മിക: ഭയഭക്തിയുള്ള വരാകയുയം ശ ളകീഹ 
ന്മാരില് മുമ്പനായ വിം പത്രോസുശ് ളീഹാപോലും തന്റൊ ആശ്രി 
തരുടെ കാവല്സ്ഥാനമായി ഈ പരിശുദ്ധനെ ഗണിച്ചിരുന്നതു' ഗ്രഹി 
൧] അരുഭൂതം ക്രവുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെനിന്ന്ഥ മടങ്ങി, 

നാളഞപ്പുറഠി ചിന്തിക്കേണ്ട 

തിരുമേനി അഗിപ്പുരയില് താമസിക്കുന്ന കാലംം വരവു വിശേ 
ഷിച്ചൊന്നുമിലല. താമസിച്ചുപഠിക്കുന്ന ശെമ്മാശന്മാരൊ പത്തുമപ്പ 

തിലധികംം ദീശമ്മാശന്മാരുടെ ഭക്ഷണകായ്യത്തിനും മഠ൮൦ ചുമതല 
വഹിച്ചിരുന്നതു” ദിവംഗതനായ മലങ്കരയുടെ ഗീവവഗീസു മാര് ദി 
പന്നാസ്വോസു മെത്രാപ്പോലിത്താ (അന്നു ശെമ്മാശന്) ആയിരുന്നു. 
ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടു” അദ്ദേഹവും മഠാവ൮ചില ശെമ്മാശന്മാരുംക്രടി 
അടുത്തദിവസത്തെ ചെലവിനു” ഒന്പതു ചക്രമല്ലാതെ മാ൮ യാ 
പം എന്നു തിരുമനസ്സറിയിച്ചും “:നാളത്തെപ്പാഠി ചിന്തി 
ക്കണ്ടാ” എന്നല്ലേ തിരുവചനം എന്നായിരുന്നു അതിനുള്ള മവപടി. 
തിരുവചനമുണ്ടു് ; കായയും നോക്കിയില്ലെങ്കില് രാവിലെ കുഞ്ഞി കാ 
ണെകയില്ലായിഴിക്കും എന്നുക്രടി ചിലര് വപിവപിവൃക്കാതിരുന്നില്പം അ 
ന്നത്തെ ദിപസം അങ്ങിനെ കഥിഞ്ഞും പിഠേറദിവസം പ്രഭാതനമ 
സ്ത്രാരം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരാഗ മ൮ചിലരോടുക്രടി നാലഞ്ചപാ 
അരി, രണ്ടുപഴക്കുല, കെ പായസം, മാവ൮വേണ്ട സാമാനങ്ങഗ എ 
ന്നിവയയമായിവിന്നുചേന്നു. നിരണം ഇടവകയില്പ്പെട മണത്തീഠവീട്ടി 
ടല ഒരാളായിരുന്നു അതും അയാഗ് അന്നുനടത്തുന്ന അടിയന്തിത 
ത്തിന്െഠ ഒരംശം സിമ്മണാരിയില് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്ന ഈ അ 
രിയ്യം സാമാനങ്ങളും എന്നും അവരില്നിന്നുതന്നെ മനസ്സിലായിം തി; 
രുമേനിയാകടെ സ്വശിഷ്വരില് വിശ്ചാസപവു ,, ദൈവാശ്രയവും വ൪ 
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഈ അവ്വസരം: ഉപയോഗിച്ചു. 

കൊച്ചുതിരുമേനി തുമ്പമണ് പള്ളിയില് 
തുമ്പമണ് മെത്രാസനം തിരുമനസ്സിലെ ഭരണത്തിലാഭ്ധിത്തിര 

ന്നശേഷം 1882-ാമാണ്ടു” തിരുമേനി തുമ്പമണ്പള്ളിയില് എഗ്ര 
ന്നളകിം ഒരുദിവസം തിരുമേനി പ്രടഭാതസമയസ്ത്യാരവും 20൨൮൦ കണി 
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ആ പളളിവകഷ്കു പൃതുതതായി നിര്ദ്ദേശികപ്പെട്ിരുന്ന ശവക്കോട 
സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുവാന് തിരിച്ച. വൈദികര് തുടങ്ങി ചിലര് ക്ര 
ടെയ്യണ്ടു ം പളളിയുടെ നേരെ കിഗക്കേതായിരുന്നു ശവക്കഷേട്ടസ്ഥലം. 
അവിടം സന്ദര്ശിച്ച മടങ്ങവേ വഗിയില്നിന്നും ശവകക്കോടയിലേ 

ക്കകള, പ്രവേശനവാതില്ക്കത ഒരു സ്ത്രീ പന്നു നോക്കിനില്ക്കുന്ന 

യാദുച് ചരികമായി കാണാനിടവന്നു. താനാകടെ അവിടേക്ക ൮, 
ഷ്ലിപ്പതിക്കാതെ വിണ്ടും സംസ്ധാരിച്ചുകൊണ്ടു അവിടെത്തന്നെ നിന്നും 

സമയം കുറെയായി അപ്പോം മുമ്പേ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീ അവിടെ 
നിന്നും മാറിയിഭില്പ: തനൊ മടക്യാത്ര വാതില്ക്കല് . നില്ക്കുന്ന 
യാശ മാധിയിഭാകാമെന്ന്കരുതി കാച്ചുക്രടി താമസിമും പിന്നെയും 
തഥൈവം അവിടെ നിന്നിരുന്നതോം തലമുടിയും അഥിച്ചു” പ്രഭാത 
സ്റാനം കഗിഞ്ഞുക്ക വേഷത്തില് അടുത്തുഭല സ്വഭവനത്തിലേക്കു പ 

രിചാരികാസമേതയായി പോയിരുന്ന സൌറ്ദയ്യുവതിയായ ഒരു നാ 
യര്൪യയവതിയായിരുന്നും അവര തിരുമേനിയെ കണ്ടു അങ്ങു നിന്നു 

പോയിം അവര് അവിടെനിന്നു മാഠിപ്പ്യോകുന്നതിനായി ഒരാഗ ചെ 
ന്നഠിയിച്ചും വീണ്ടും അതേപടി എന്തോ പുലമ്പികൊണ്ട അവര 
അവിടെത്തന്നെ നിന്നും തിരുമേനിക്കോ പള്്ലിയിലേക്ക പോകേ 

ണ്ടയാവശ്വംം . അവരോ മാറുന്നതുമില്ലം താന് വിഷമിച്ചു വിണ്ടും 
നോക്കി; അവര്. അവിടെത്തന്നെ നില്ക്കുന്നും ഈ ഘട്ടത്തില്, “ഈ 

പിശാ.ചിനു പോകരുതോ” എന്നുളള വചനം വായില്നിന്നും വിണം 

സ്മയം കെ അതിക്രമിച്ചിരുന്നതിനാല് ക്രടെയുണ്ടായിരുന്ന പരി 

ചാരിക അപ്ധ്യോഗേക്കും അവരെ ഒരുവിധത്തില് അവിടെനിന്നും 

ക്രഭിക്കൊണ്ടുപോയിം അവരാകടെ അപ്പോം ചിലതു പുലമ്പി 

ടക്കാണ്ടിരുന്നം ഗൃഹത്തില് എത്തി; സംസാരമോ വര്ദ്ധിച്ചം സം 

സാരഗതിതന്നെയും മാഠിം പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ വികല്പത്തില്. വി 

ട്ടകാ൪ എന്തെന്നില്ലാതെ ഭൂമിച്ചം ചികിത്സാരത്ഥം പല വൈദ്വന്മാ 

രെയ്യം വരുത്തി. മാസങ്ങഗം പലതു കഥിഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാവുകാ 

ണാതിരുന്ന ഭവനക്കാർ ഒരു മഖ്വെമാന്ത്രികന്െറ ചികിത്സയ്ക്കു വഗി 

പ്പെട്ട. അയാളുടെ വിധിയഠിവാന് ഏവരും മത്സൃകരായിം ഒരു 

ദിപ്വമാമനിയയടെ ശാപമാണെന്നായിരുന്നു അയാല്ലടെ വിധി, 

“" ഈ ദയനിയസംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയാതിരുന്ന തിരുമനസ്സു 

കൊണ്ടു വിസ് തൃതമായ ഇാടവികഭരണാന്വേഷണാത്ലം സ്ഥലാന്തരഗ 

മനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കാലദൈരഘ്യതയാല് അപ്പ്പോഥേകും വ്വി 

ളം സ്ഥലംപളകിയില് എത്തിയിരുന്ന, വൈദ്വവിധി വേദോക്തി 

പോലെ വിശ്വസിച്ച രോഗിണ്ണിയയുടെ ഭ൨നക്കാക്കു ശാപശരയച്ച 

മാമനിയേതെ നാറികയെന്നുകള തായിരുന്നു അടുത്ത വിഷമപ്രശ നം. 

അത്തം പരിഹരിക്കപ്പെടും . ശാപോക്ടത്തിനാനുകഷ പ്രസ്യത് കടം. 

ക്കാരുടെ ധൃതിക്കു തിരുമേനിയുതടെ രഹസ്ൃപ്രാത്ഥന തടമ്ത്റം നേ 

രിട്ടവിക്കകതന്നെ ചെയ്യും തന്െഠ ഏകാഗ്രതയെ ഭഞ്ജിച്ചും ആഗമ 
നോഭ്ദേശം അറിയിക്കുവാനുള്ള. ചിലരുടെ ധൈധയ്യം ക്രടുതരല് ക്ലിച്ച 



തഷ്ക്തിടയാക്കിയെങ്കിലോ എന്നുള്ള. ഭയത്താല് നിരോധിക്കപ്പെട്ടും ഈ 

ഷ്ട്ടത്തില് സമയത്തിന്െറ ദൈ൪ഘ്വത എത്രയെന്നു പഠയണമൊ? 

അവരും അറിയാതെ തന്നെ ദൈവത്തെ പ്രാത്ഥിച്ചും രഹസ്വയപ്രാര് 

ത്ഥനയില് നാധികകഗ പലതു പിന്നിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞ ശുദ്ധിമാന് ഇ 

ത്രദിനചയ്യാദികഗക്കായി ദൈവാലയത്തില് നിന്നിറങ്ങപേ അ 

നേകരില്ഗിന്നുള്ള അഭയയാചനകേഗക്കാഡിം ആഷ കളഭക്തന് 

ഇതികത്തവ്വയാക്ൂഡ ലായിച്ചകഞ്ഞു. ലരാഴ്ചകധ്യോടെ വിതക്കുന്ന ആ 

സ്ര്ര്ീയെ കണ്ടതിള് തന്െറ സഫരാപം ദ്വിഗബ്ഭവിച്ചും ” വിച്ച 

ഒ ക്കണ്ടാ; കുഠഞ്ഞകൊള്ളു ൦. വാന്നാധിട്ടു ഒ വിച്ചുമകൊണ്ടാര കരിം 

' എന്നുള്ളതായിരുനസ അദപ്പാഗ രന്നില്ിസിന്നും പൊഴിഞ്ഞ” വച 

ങ്ങഗാ. ശ്രോതാക്കഗ ആശ്വാസിതരായിയ രോഗിണിക്കു ശാന്തതയും, 
എന്നാല് അവരുടെ ആദ്യ ഡൌന്ദയ്യമൊ ആരോഗ്വയമൊ പൂനസ്ഥാവി 

ക്ക ടിപ്പ്ടാതെ ഏരുത്.കൃത്വത്തിംവഡൊര സ്ധാക്ഷിയെന്നവജ്ക്ും വികൃത 

വിണിയായിത്തന്നെ പിരുക്കാലം കഥിചൂകടേണ്ടതായി ൮ നവെന്സാ 

ണഠിയുന്നതു. ഇയ പരമസ്ധിദ്ധനെക്കുറിച്ചുളള ഭയഭക്യിയാല് ഇടേ 

ഫം തുമ്പമണ പള്കിയില് എകഴ്ചന്നുള്ളു ന്പോഴൊക്കെയൂം പ്രസ്ത്ര കുടും 
ബക്കാര പലതും തിരുമുല്ക്കാഴ്ചയായി കൊഴ്ഴുചെന്നു കൊഴുക്കുക പു 

തിവ്വായിരുന്നു എന്നുള്ളത്രം പ്രസ്പാവ്യമതെ. 

എനിക്കു വികുരിസ്ഥാനം വേണ്ടുയേ 

തുമ്പമണ ഭദ്രാസന ഇടവകയില് ഉഗ്പ്ലെടതായി തുമ്പമണ പ 
ഒളരിക്കടുക്കലുള്ള ഒരു ദൈവാലയത്തില് ഒരു സമയം രണ്ടു പൂരോഹി 
തന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നും പ്രസ്ൃത പടക്കാതില് ഒരാഗ പ്രബലന്ും ത 
നേഠടക്കാരനുമായിരുന്നതിനാല് ആ പള്ളിയുടെ വികാരിസ്ഥാനം ക 

രസ്ഥമാക്കാന് അദ്ദേഹത്തിനു പ്രയാസം വന്നില്ല. എന്നാല് പള്ളി 
ധയുടെ വരവുചെലവു സംബന്ധിച്ചു യാതൊരു പിയന്ത്രണവയം ഭ്ജല്ലാ 
രെയുള്ള സടപടിയത്രേ ഈ വികാരി അംഗ് കരിച്ചത്. സ്വേഛാ 

ധികാരപ്രമത്തസായ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണ വൈകല്യം ഇടവകകളു 
വങ്ങഗാക്ക് അരിദുസ്സഹമായിത്തിനും മോ വൈദികന് ഒരു “ന്ധ 
ധ്യ വാഡിരുന്നെങ്കിലും പള്ളിക്കായ്യങ്ങളില് വളരെ ശുഷ്കാന്തി 
യും താല്പൂയ്യവുമുളള ആളായിരുന്നു. ഈ പരമാത്ഥം ഇടവകജുസങ്ങള് 
ശ്യ ധുബാഭ്ധ്യകായിരുന്നെങ്കിലും വികാരി അച്ചന്െഠ പ്രാബല്യത്താല് 
അയയ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതി൯ു സാധിച്ചില്ല. ജഈ പതനത്തില് 
തിരുമേനിയുടെ ആഗമനം അവിടെ ഉണ്ടായിം തിരുമേനിയുടെ 
വരവോടുക്രടി ഇടവകജുനങ്ങളും അച്ചന്മാരും തിരുസന്നിധിയിരു 
എത്തിം പള്ളിക്കായ്യങ്ങളെപ്പഠഠിയുള്ള അന്വേഷണത്തില് പട്ടക്കാ 
രുടെ ഭരണപാടവം പ്രത്വക്ഷപ്പെട്ടും യഥാത്ഥസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി 
വ തിരുമേനി, വികാതി സ്ഥാനം ദഗിഞ്ഞുകൊട്ടക്കുന്നതിവെപ്പാി 

അച്ചനോടു ക്ലു ലൂം അച്ഛന് അതാിനുചഛുവഴപ്പെടി ല്ലം തിരുമേനി 
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സാമദാനാദിക ഗു പ്രയോഗിച്ചിട്ടം അച്ചന്െറ മനസ്ഥിതിക്ക്” അനു 
മാത്രവും വ്യതിചലനമുണ്ടായില്പം ഗത്വന്തരമില്പായ് കയാല് “ഈ മ൪ 
ക്കടമുഷ്ടി തനിക്ക്” നാശത്തിനിടയായിത്തിരു”മെന്നു കല്ലിച്ചും എ 
ഖ്രാവരും പിരിഞ്ഞു. വികാരിസ്ഥാനത്തിനു”; ഇളക്കം തട്ടാഞ്ഞതില് 
സത്തുഷ്ടനായും എന്നാരു തിരുമേനിയുടെ കല്പനയാല് അല്പം ആശങ്ക 
യോഴും ക്രടെയാണു വികാരി വിട്ദിലേക്കു പോയതു”. വഴിമഭ്ധ്വേവ 
ചൂ അദ്ദേഹത്തിനും അതിസാരം ആരംഭിച്ചു. ഒന്നുരണ്ടു പ്രാവശ്വ 
ത്തെ ഇളക്കത്തേഃടുക്രടി അദ്ദേഹം ക്ഷീണിതനായിത്തിന്മം ആശ്രി 
തജുനങ്ങഗ ഒരുവിധത്തില് വികാരിയച്ചനെ വീട്ടിലെത്തിച്ച. രോ 
ഗശമനത്തിനും ക്ഷിണനിവാരണത്തിനുമുള്ള പ്രതിവിധികശ പല 
തു ചെയ്തിട്ടും ആപല്ലക്ഷണമാണ കാണപ്പെടതു . പളകിയിലെ 
സംഭവം, അറിഞ്ഞിരുന്ന ദിനശുശ്രഷകക്ക്' അച്ചനെ തിരുമേനിയു - 
ടെ സന്നിധിയലേക്കു കൊണ്ടുപോകണമെന്നുമള അഭിപ്രായം പ്രബല 
പ്പെടും അദ്ദേഹവും അതു സമ്മതിച്ചും രാത്രിയില് കട്ടിലില് എടു 

ത്തുംകൊണ്ടു ' പളകിയിലേക്കുളള പുഠപ്പാടായി. തിരുമേനി പാതി 

രായ്മടെ പ്രാത്ഥനഷ്ക്്ായി എഴ്ുന്നേല്ക്കവെ ചൂടും വെളിച്ചവുമായി 
ഒരു ജനക്ര്ൂടം വരുന്നതു കണ്ടും അവര പള്ളിയില് പ്രവേശിച്ചു 
രോഗിയായ അച്ചനെ തിരുമേനിയുടെ മുമ്പില് വച്ചു' വിവരങ്ങളുറി 

യിച്ചു. ത്വിരുമേനി കരുണാപൂര്വ്വം അച്ചനെ തലോടിം അച്ചന് 
മന്ദസ്വരത്തില് “എനിക്കു വികാരിസ്ഥാനം വേണ്ടായേ! വേണ്ടായേ! 

എനെ തിരുമേനി എന്നെ തക്ഷിക്കണെ!!” എന്നപേക്ഷിച്ചു. തിരു 
മേനി അനുകമ്പാവൂവ്വം സാന്ധ്ധനവാക്കുകഗ അരുളിട്ടു് മുട്ടിപ്പായി 
പ്രാത്ഥിച്ച. അച്ചന്െഠ അതിസാരവും ക്ഷിണവും കുഠേശ്ശെ മാഠിത്തു 
ടങ്ങി, വേണ്ടുന്ന പരിചയ്യകളാല് നേരം പ്രകാശമായപ്പ്പോള് 
അച്ചന് സുഖശരിരനായിത്തിന്നു. അച്ചന്െഠ പൂ൪ണ്ണ നിരബന്ധ 
ത്താല് മെ പട്ടക്കാരനെ ആ പളളിയുടെ വികാരിയായി തിരുമേ 

നി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. 

മുറ0ക്കൈസ്ഥുനം താഴെവച്ചു 

തിരുമേനി ഒരിക്കല് കുറുഞ്ഞി. , പളളിയില് എഴ്ുന്നളള്ു. 

വാന് ഇടയായി. അനേക ദശവര്ഷങ്ങളായി കുടിമുത്തു കിടന്നി 

രുന്ന “കണക്കുകേശവി?”” ആയിരുന്നു അവിടുത്തെയും വാദവി 

ഷയധം ആങ്ഞാനുസരണം പളളിക്കാരെല്ലാവരും തിരുമുമ്പില് ഹാജു 

രായി, കരകൈകാര നോ പ്രസിദ്ധനും പ്രബലനു 
മായ ഒരാളായിരുന്നു തിരുമേനി പലതും പാഞ്ഞുനോ 

ക്കി, കൈക്കാരനു യാതൊരിളക്കവുമില്ലം . ഒരിക്കല് പൂധ്വാപരവി 

രുദ്ധമായ ഒരു കണക്കുവായന അവിടെ നടന്നും 

സകലവും സത്വവും മ്വായവുമെന്നത്രെ അയാളുടെ ഭാവം. ഇടവ 
്രജന്ത്ദളോ തെളിവുസഹിതം കൈക്ക്രനെറ ചെമ്പു തെളിക്കാന് 
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ശ്രമിക്കുന്നും പരമസാത്വികനായ തിരുമേനിയാകടെ വിഷമിക്കു ന്ന, 

“ദൈവാലയ മദ്ധ്യത്തില് വന്നു നിന്നുകൊണ്ടു ഇവയെല്ലാം സത്വമെ 
ന്നു പഠയാമൊ" എന്നു കൈക്കാരനോടട കല്ലിച്ചു ചോദിച്ച. അയാഗു 
അതിനും പിന്തിരിവാന് ഭാവമില്ല. ദൈവതിരുനാമശബ്'ദം ത 
ന്നെയും അപാരമായ ഭയഭക്തിപൂവ്വം ഉച്ചരിക്കുന്ന തിരുമേനിയോ പ 
രിഭരാന്തചിത്തനായിത്തീന്നു. “നി ദൈവതിരുമുമ്പാകെ പഠഞ്ഞതാ 
ണു്, ദൈവം തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും" എന്നു പാഞ്ഞുകൊണ്ടു്” താ 
ക്കോരി ഇട്ടുകൊടുത്തു. അമുക്യതള് അയാളുടെ ബുദ്ധി.ക്മ് ഒരു വികല്ല 
മുണ്ടായി മകനുപോലും ആതാക്കോല് അവകാശത്തിന് ഇടയുണ്ടാ 
കാത്തവണ്ണും അയാശക്കും ഭാത പിടിച്ചെന്നു പഠഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ 
ല്ലോം ഇതോടെ പള്ളിത്താക്കോലിനുള്ള അവകാശികള് കുഠഞ്ഞ്ു 
ടങ്ങിം അതുമുതല് ആ പളളിക്കായ്യാദികഗ ഭംഗിയായി നടന്നുവരുന്ന, 

മുളത്രരുത്തിയില് 

പരേതയായ ചാലിരുഅന്നം മു എന്ന സ്ത്ര കാലിനെ മുട്ടിനു 
താഴെ ശക്തിയായ ഒരു വേദനയുണ്ടായി. അതോടു ക്രി ആ ഭാഗ 
ത്തു ഒരു കറുപ്പുനിഠവും ബാധിച്ചു. ഇതിലേക്കു അവര പലേ ചി 

കിത്സകളം നടത്തിം യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കല് തിരു 
മനസ്സുകൊണ്ടു മുളന്ത്രരുത്തിപ്പള്ളിയില് എഴുന്നള്ളി താമസിക്കുഴമ്പാഗ 
പ്രസ്മത സ്ത്രി ചില കാഴ്ചകളോടുക്ടടി തിരുമുമ്പാകെ വന്നും. തന്റെ 
ദിനവിവരം ബോധിപ്പിച്ചു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കുഠെ സൈത്തു എ 
ടുത്തു കാലിന്മേല് കുരിശടയാളം ഇടുകയും താമസിയാതെ സുഖപ്പെട്ടു 
കൊള്ളു മെന്നു കല്ലിക്കയും ചെയ്തും ദുന്നുരണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുകം പ്രസ്മൂത സ്സ്്രീയു 
ടെ ആ സുഖകക്കേടുട നിശ്ശേഷം ഭേദപ്പെട്ടം 

തൃപ്പൃണിത്തുറയില് 

തിരുകനസ്സുമൊ്ടെ തുപ്പൂണിത്താ നാടഴ്മേര പള്ളിയില് എ ന്ന 
കള യിരിക്കവെ, തിരുമവസ്സിദലെ വാലിഷക്കാരന് യോഡിത്ക്രൂടി പോ 
വ ഒരു പത്രവിവെക്കണ്ടു വാത്ധല്യംതോന്നി അതിന്െഠ പൃഠതൃത്തു 
ഒന്നു കൊടി. പശുവിന്െറ ഉടമസ്ഥന് ക്രൃഭദ്ധിച്ച ആ വാലിയ 
ക്കാരന്െഠ കരണത്തിനു വാലഞ്ചു പ്രഹരണം മല്യ സടത്തി. ഇതില് 
വാലിയക്കാരന് സിലവിജിച് വന്നു രിരുമനസ്സറിയിച്ചു. ത്തിരുമേസി 
യാകട്ടെ അടിച്ചതാരെന്നു' അന്വേഷിക്കപോലും ചെയ്യാതെ ““സാരമി 
൭ എന്നു മാത്രം മറുപടി പഠറഞ്ഞു ശാന്തതപ്പെടുത്തി, ദിവസം 
ക 

ത്തം, പ ംങ്ത ഉള്ളാളം പയാ. യം... 

4 ഇവര പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു ചാലില് കൊച്ചുകോരയയടെ സഹോ 
ദരിയാണു : വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതു തുകല്ന്െഠ കുടുംബ 
ത്തിലൂമായിരുന്നു, പി 
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ഒന്നു കഥിഞ്ഞു. : വാലിയക്കാരനെ പ്രഹരിച്ചയാഗ ക്യഷ്ണ നീരും 
വേദനയയമായി “ തിരുമുമ്പാകെ പ്രത്വക്ഷപ്പെടുകയും തനിക്കു 
പഠഖിയ സാഹസത്തെപ്പുഠി തിരുമനസ്സയിയിക്കയും ചെയ്തു, 

ഒടുവില് തിരുമേനി ടിയാനു കുഠെ സദുപദേശങക്ങഗശ നല്കയും നി 

രും വേദനയും സാരമില്ലെന്നു പാഞ്ഞു വിടുകയും ഉണ്ടായിം അ 

പ്പരോഗ മുതല് പേദനയും നീരും കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. പിന്നിടു തിരു 

മേനി ആ “വടക്കന് - (ഭാഗത്തു എഏവിടെക്യെങ്കിലും ചെന എന്നി 

ഞ്ഞായ് കാഴ്യധുയമായി രിരമുയവാകെ ചെന്ന തൃക്കൈ മുത്തി പോകുക 

“അയാള്ക്ക് ഒരു പതിവായിരുന്നു. 

പഠല് രക്തമായി. 

രിരമസസ്സുകൊണ്ടു കുരിങ്ങാശ്ര പളകിയിയ എഴുന്നള്ളി താമ 
സി.കവേ, എന്തോ ശിലായ്മ ഉണ്ടാകയും ആയതിലേക്കു വൈദ്യ 
സിരഭ്രേശാ൯ുസരബം വെളു ആവശ്വമായി വരികയും ചെയ്തും പ 
ഒളിയുടെ അടുത്തുളള ഒരു ക്രിസ്പിയഭവവത്തില് പശ്രക്കഠവയുണ്ടെ 
ന്അം വ്െള്ല്ുധയണ്ടെന്നും അറിവു കിട്ടുകയാല് അവിടെ ഭ്അളയച്ചും 
വണ്ണു അവിടെ ടട്ടും ഇല്ലാ എന്നളള. മറ൮പടിഡാണു ത്വ കുടുംബ 

ഡായികയില് നിന്നും ലഭ്യമായത് ൭ പിഴോഭിവസം സമ്യടെ നായി 

കശ പശ്രവിവയെ കുറക്കാന് തൂടക്കിയപ്പോശ പാലിനു പകരം ചോര 
ഡയാന പ്രവഹിച്ചത്". ഒടുവില് ടി സ്ര! വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു തി 
രുമുമ്പാകെ ഹാജരായി വിവരം പഠഞ്ഞു. താന് വെണ്ണ കൊടുത്മയ 
ഷ്ക്ലാഞ്ഞതിര പശ്ചാത്തപിച്ചും സകകട്പെടടം സ്റ്റ രിരുമനസ്സിയിക്ക 

യം ഉണ്ടായി. ഒടുവില് തിരുമേനി സാരളില്ലെന്നും ഇനി രകശ്തവ്ര 

വ൮്വാഫം ഉണ്ടാകുന്നതുല്ലെന്നും കല്പിച്ചു. 

സുര്യന് മറഞ്ഞ 

ആ രിരുമവസ്സുമൊങ്ടുെ മഹാ ഭശ്തസം അതിപരിശ്ുദ്ധനുകായി। 

രനാ : 

4 അപ്പ്പോഗ ഡിക്രൂസ് സായ് വിശ തിരുമേനിയെ വൃവകൂരെ 

അടുത്തു ചരിചയമണ്ടായിരുവെന്നു തോന്നുന്നുവല്പോ?” 

അത്രവളരെ അടുത്തു പരിചയക്ുണ്ടായിരുന്നിലല. എങ്കിലൂം ഈ 

. വിടത്തെ സുറിയാനിപ്പളളിയുടെ മ്ാഠത്തുവച്ചു നടന്നതായ ഒരു അ 

ത്ഭത സംഭവം എന്നെ ഇപ്പയോഴ്ം എന്തെന്നില്ലാതെ ആശ്ചയ്യപ്പെ 

ടുന്ന? 
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അആ്ഭതസംഭവ മോ??? തിരുവിതാംക്രര ഗവര്മ്മെന്റ) ഫോദേ 
ഗ്രാഫര് മിം ഡിക്രുസ്സിനോട ഞാന് അല്പമൊരു മതിക്ണരയോടുക്രടി 

ചോദി | 

“അതേ; അത്ഭതസംഭവംതന്നെം കാഷ്കാരണങ്ങള്ക്കും നൃക്തി 
ലിനി രിചപ്ത്റമായ ഒതു തത്ത സംടധവ്ം വ ുഞ്ഞ്താത വക ന്നിങ്ങഗാ 

വിശ്വസിക്കയില്പായിരിക്കംറ 

“വയണംം പാായത്നംം എനിക്കു “അത” അഡിയേണ്ടതായ ആ 
വശ്വമണ്ടു റ 

മുന്നോട്ട അപ്പും മലത്തി നീദ്ടിയിരുന്ന ഇരു വെകശകളിലുമായി 
മിം ഡിക്രൂസ് കേവലം അലസമായി വിലങ്ങെ വച്ചിരുന്ന ഒരു 
പൊന്തന് വടിയുടെ തലയ്ക്കല് പിടിച്ചുകൊണ്ടു” ഞാന്: പബ്ളിക്കു 
ധോഡിരനന്നു അദ്ദേഹത്തോടെരുമിച്ച്' തിരുവനന്തപുരം സയ൯ 
സുകോളജിനെൊ കിഗക്േേ വള നിക ടെ സമാപത്തേക്ക നീങ്ങി, 
ഭീറടുത്തായി ക്ടങ്കി ഉടുത്ത ഒന്നുരണ്ടു തമിഗത്തികശ പരന്ന വിഞ്ഞ 
്പടികുളിലായി പേരക്ക, മ൮൩൮ിന്പഥം, കുറ്ര്ലണ്ടി. കടലയ്ക്കാ മുത 
ലായവ വച്ചുകൊണ്ടു  പ്രഥികന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ പ്രര ക്ഷിച്ചുകൊ 
ട്ട ' എന്തൊക്കെയൊ റല ന്൩ന്ാര്്മ്ബിരന്മം.. 
മിം ഡിക്രരസു പാഞ്ഞു. “എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ത്ത തിരു 
മേനി ഒരു പരമ ഭക്തനായിരുന്നും ഏതു സിലയിലും തഅതൊരു തത്തു 
രുസംഭവവുമായിരുന്നുംറ 

“ദ്ദേഹം മഹാ ഭക്തനായിരുന്നു സംശയമില്ല, റവ്വടികഷ അ 
സംഭവം കായ്കകാരണങ്ങഗക്ക' അപ്പൂാമായ ഒരു അത്ഭുത സംഭവമാ 
യിരുന്നോ:റ? ഞാന് അക്ഷമനായിചോദിച്ചും 

തആൃശ്ചയ്യദ്യാതകമായ മുഖഭാവത്തോടുകരടി മിം ഡ (ക്രൂസ് വാ 
ഞ്ഞു. --“:ആമ സംഭവം ഈ നിമിഷത്തില് ്ങൂട്രിയ്യം എന്നെ ., അത്ത 
ററ്വടുത്തുന്നു. ഞാന് വല്ലാതെ ഭയന്നുപോയി, ഒന്നും രണട്ടമല്പ.. ഒരു 
മപ്പ്തകൊല്ലത്തെ നിരന്തരപചരിചയമാണു തവാട്ടോഗ്രാഘിയില് എന്നി 
ക്കും സ് 9൮ഡിയോ ഫോടോയടെ കഥ. ഗിച്ചു വെങ്ളിസ്ഥല. 
ത്തവച്ൂ ോറാഭോ എടുക്കുന്ന കാഷ്യത്തില്ി, ദിവളിച്ചം, ഇരുഗ്, “സ്മയം, 
ഡുന്നിവയുടെ ക്രമികരണത്ത്ില് ഘനിക്കു ബഹുനിര്ബന്ധമാണു 
ഒരു തരത്തില് പഠകയെന്നിരുന്നാല് എനെ ഫോട്ടോയുടെ മേന്മയും 
പ്രസിദ്ധിയ്യമെല്ലാം ഇരുശ .വെജിച്ചങ്ങളു ടെയയം സമയത്ത (ന൯െഠയയം 
തന്മയത ത്തിന്െഠയും വിഷയത്തില് എനിക ഒ. നിഷ്കയേയ്യം ശുഷ' 
ക്കാന്തിരയേഷ്യം മാത്രം അശ്രയിച്ചിരികു യാണ" എന്നാല് ഒവെളിച്ചവ്യം 
പത്യ കാലവും സ്ഥലവുഭമല്പാം തിരെ പ്രതിഴ്ഭകലമായില്ന്ന് ഒരു ശ 
ന പിടിച്ച സന്ദരഭത്തില് ആ തിരുമേനിയുടെ ഫോട്ടോ എട്ടു 
ണ്ടി പന്നപ്പോഗ ആ പുണ്വവാന്െഠറ പ്രാത്ഥനാശക്തി ഒന്നു് കൊണ്ടു 
മാത്രം ഭംമാശമണഡല്പ്ത്തില്. ഒരു മാരഗലേഘം മാനെ പ്രര്വക്ഷ 
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മായി എരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സൂയ്യബിംബത്തെ അല്പനേരത്തേക്ക മറ 

ച്ചനിവൃത്തി എന്നുപഠട്തോല് നിങ്ങഴാ വിശ്വസിക്കുമോ? ഓ! അതു" 

ഒരിക്കലും മാക്കുവംന് കഴിയാത്ത ഒരു യാദു, രികസംഭവമല്ല, യാദ 

ഛരികസംഭവം ആവുകയുമില്ല്റ 

അല്പനിമിഷങ്ങളു ടെ ശേഷം ഞാന് മൌാനഭഞ്ജനം ച്െയ്ത്ചോ 
ദിച്ചു “എന്തുകൊണ്ടു അതു ഒരു യാ, ഛരികസംഭവമാവുകയില്ല: 

അന്തരിക്ഷത്തില് മേഘങ്ങഗ സഞ്ചരിക്കയെന്നതു” എത്രയോ സാധാര 

ണമാണ്”. സായ പിറ പക്ഷെ സ്ഥലസന്ദര്ഭവി ഭൂരാന്തികൊണ്ടു 

അതു ഒരു അത്ഭതസംഭവമായി തോന്നിയതായിരിക്കും, 

മിം ഡിക്രൂസ് ---ആകാശമേഘങ്ങള് സഞ്ചരിക്കുന്നകായ്യം എനി 

ക്കം അറിഞ്ഞുകൂടേ? അതു കിടക്കടെം അത്മഭതങ്ങഗ ഉണ്ടാകുവാന് 

പാടില്ലെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഹിന്തുക്കഗ പോലും 

അങ്ങനെ പായ്യമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 

ഞാന് _ അത്ഭുതങ്ങള് ഉണ്ടാവാന് പാടില്ലെന്നും ഞാന് പഠയു 

ന്നില്ല. സര്വ്വശക്തനായ ദൈവം ലോകത്തില് മനുഷ്യനായി അ 

വതരിച്ചു ',മനുഷ്വനേപ്പ്പോലെ വളൂരന്നു' മനുഷ്യനെപ്പോലെ കറങ്ങി, 

മനുഷ്വനെപ്പ്യോലെകജ്ണുനി൪വാത്തു,മനുഷ്വനെപ്പപോലെ മരിച്ചതുതന്നെ 

അത്മഭതങ്ങളിലേക്കുംവച്ച' മഹാഅത്ഭതമണല്ലെ, 

4അപ്പ്പോഗ അത്ഭുതങ്ങള് ഉണ്ടാവാമെന്നു ' മിം വധുഗീസ്സ്റ് സമ്മ 

തിക്കുന്നറ മി. ഡിക്രൂസ് അല്പമൊരു മന്ദഹാസത്തോടുടക്രടി 

പഠഞ്ഞും 

:ിശ്ചയമായയം സമ്മതിക്കുന്നും അത്ഭതങ്ങഗ മണ്ടാവാമെന്നു 

മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്മവിന്നൊ ഭക്തദാസന്മാരായ പുണ്വാത്മാക്കഗ 

ക്ക് ക്രിസ്മ പ്രവര്ത്തിച്ചതിലും വലുതായ അത്ഭതകറഠമ്മങ്ങഗ പ്രവ 

ത്തിദ്പ്ാ൯ കഥിയ്യമെന്നു' അദ്ദേഹംതന്നെ കല്ലിച്ചിട്ടുളുളുതായ്യം കാണ് 

ന്നുണ്ട്. പോരെങ്കില് തന്െറ ശിഷന്മാര്ക്കു അത്ഭതപ്രപത്തന 

അശാക്കായയളുള ദിവ്യചരത്തെ യേശുക്രിസ്മ തനന്െഠ പുനരുത്ഥാനശേ 

ഷം പ്രദാനംചെയ്തതായ്യം കാണുന്നു: പക്ഷെ സായ ല്ൃ പായുന്നതാ 

യ ഈ സംഭവം ഒരു അആ്ഭതസംഭവമായി കണക്കാക്കാമൊ എന്നാ 

ണ്” ഞാന് ചോദിക്കുന്നത്. അതു വെ൮മൊരു യാദു,ഛികസംഭവ 

മാണെന്നു, അവയുടെ സ്വഭാവം കൊളടടുതന്നെ ഇ ഹിക്കാവുന്നതാണു ?? 

അപ്പ്പോഗാ ഒരു യാദു,രികസംഭവത്തിന്െഠ സാധാരണഗതി 

യില് നിന്നു ഒരു അത്ഭുതസംഭവത്തിന്െറ പ്രത്വേകുതയെ . വേരതി 

രിച്ചറിവാന് തക്ക വിവേചനശക്തിയില്ലാത്ത ഒരുവനാണു_ ഞാന് 

എന്നാണോ മി. വവഗീസു പഠയുന്നതു. അതു കുഠച്ച് സാഹസമ 

ല്വേ. ഞാനും ഈ ഇരുപതാംനഠഠാണ്ടില് ജിവിക്കുന്ന ഒരു മന്ദുഷ്വ 

നല്ലേ. പക്ഷേ സംഭവത്തിന്െൊ യഥാത്ഥസ്ഥിതിഗതികഗ മനസ്സി 
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ലാവുമ്പോഗ ഞാന് കേവലമൊരു അന്ധവിശ്വാസിയല്ലെന്നും' നി 
ങ്ങഗക്കു ബോധ്വപ്പെടാതിരിക്കയില്ലറ 

ഞാന് ദത്തശ്രഭ്ധനായി നിന്നു 

മിം ഡിക്രൃസു്' തലയില് നിന്നു തൊപ്പി എടുത്തു” ക്ൈയിലു 
ണ്ടായിരുന്ന ചെഠിയ രൂപാലകൊണ്ടു കഷണ്ടിയും പരിസരങ്ങളും 

മന്ദമായി തുടച്ചശേഷം സുസ് മേരവദനനായി പാഞ്ഞം “ആയിര 
ത്തിതൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ്” ആ സംഭവം നടന്നതു” എന്നു തോ 
ന്നുന്നും തിരുവിതാംകൂര് സ്റ്റോവുമാനുവലില് പുത്തന്ക്രാ൨ മെത്രാന്മാ 
രുടെ ഒരു വേഷമാതൃക കാണിക്കുന്നതായ ചിത്രം ചേരക്കേണ്ടതിലേ 

ക്കു ദിവാന് പേഷ് ക്കാർ മി. നാഗമയ്യായുടെ ആവ .ഭ്യം പ്രമാണിച്ചാ 
യിരുന്ന ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫോടോ എടുത്തത്: ജപ്പോഗ് 
സ്റ്റോവമനുവലില് കാണുന്നതു, അതിനെ പ്രിന്ഠിംഗാണു . മക 
രമാസത്തിലായിരുന്നലെന്നു തോന്നുന്ന ഫോടോ എടുത്തതു. താിരുമ 
നസ്സൃകൊണ്ടു ” ആയിടയ്ക്കു' ഇവിടത്തെ സുഠിയാനിപ്പജളിയയുടെ കിഥ 
ക്കെ ഷെഡില് എഴ്രന്നെളല്ലി താമസിക്കുകയായിരുന്നും ഞാന് ഫോ 
ട്ടോ എടുപ്പാന് ചെല്ലുന്ന വിവരം മിം നാഗമയ്യ്യാ തിരുകേനിയെ നേ 
രത്തെതന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ചു ഒരു ദിവസാ അതിരാ 
വിലെ ഞാന് ക്വാമഠായയമായി അദ്ദേഹത്തിനന്ൊ താമസസ്ഥലത്തെ 
ത്തിം തിരുമനസ്സകൊണ്ടും അപ്പോഗശ പളളില് നമസ്ത്രാരമായിരുന്നും 
അതുകഥിഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുരബാനയായിം ഷശഗരമണിയായപ്പോഗേക്കു 
വെയിത് ഉഠച്ചുകഴിഞ്ഞു. പിന്നിടു അവിടെ താമസിച്ചാല് യാതൊ 
രു ഫലവുമില്ലെന്നുകണ്ടു ഞാന് മടതങ്ങിപ്പയോന്നും അന്നുവൈകിട്ടു നാലു 
മണിക്കു വീണ്ടും ചെന്നും പക്ഷെ ഞാന് ചെല്ലന്നതിനു, അരമണി 
ക്ടര് മുമ്പായി തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു രഹസ്വപ്രാത്ഥനയ്ക്രായി മഠിയില് 
കയഠി കതകടച്ചുകഴിഞ്ഞും പിന്നിടു പുഠത്തു വന്നതു' അഞ്ചരമണി 
ക്കായിരുന്നും അപ്പോഴേക്കു വെകിച്ചവയം തിരെ പൊയ പോയിരുന്നു, 
രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം ഞാന് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി. രാവിലെഴും വൈ 
കിട്ടും തിരുമനസ്സീലേക്കു തിരെ സമയമില്ലെന്നായിം വൈകിട്ട കിട്ട 
ന്ന ഇരണ്ട വെളിച്ചം തിരെ പാഠാവന്നതല്ലായിരുന്നും പോരെങ്കില് 
ഇവിടത്തെ ചില വലിയ ലദ്ദവോഗസ്ഥന്മാര തിരുമേനിയെ കണ്ടു 
സംസാരിപ്പാനായി അപ്പ്യോഗേക്കു' അവിടെ വന്നുചേരുകയുമായിം ഈ 
നിലയില് ഒന്നുരണ്ടു ദിപസങ്ങശക്രടി കഴിഞ്ഞും മിം നാഗമയ്യാ ഇ 
തിനിടയ്ക്കു തിരുമേനിയെ ഒന്നുരണ്ടു പ്രാവശ്ചവം കണ്ടു സംസാരിക്കുക 
ജും ഫോട്ടോ വേഗം എടുത്തു അയയ്ക്കണമെന്നു ' എന്നെ ധ്യതിപ്പെടുത്തു 
കയ്യം ടിചഷ്ണം 

ഞാന് ശാന്തസ്വരത്തില് ചോദിച്ചു.--“വിശുദ്ധ കുർബാന ൪ 
ഹസ്വമായി അരപ്പ്ിക്കുന്നതിനു” ഒരു മുക്കാല് മണിക്രുില് ക്രൂടടതല് 
വേണ്ടിവരികയില്ല. അതിനു മുമ്പായി ഫോടോ എടാാന് അനു 
വാദം ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോം” 



ട്ര) 

“ഇക്കഥ ഞാനും ആലോചിച്ചതാണ്”. പക്ഷേ രാവിലത്തെ 
നമമസ്ത്ാരവും ഒ൪ബാനയും കഴിയാതെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു” മഠ൮ കാ 

യ്യങ്ങളില് പ്രപവേശിക്കുന്നതല്ലെന്നു്” അദ്ദേഹത്തിന്െഠ ടൈട്ടര് പഠ 

കയാല് ഞാന് അതിനായി ശ്രമിച്ചില്ല.” 

ഞാന് ---ഈവക അസദകയ്യങ്ങളൊക്കെ തിരുമേനിയെ അറ? 
യിച്ചു അംദ്ൂഹത്തെ സായ പിനെഠ സ്ത്റരഡിയോവിലേക്കു ക്രട്ടിക്കെ 
ണ്ടു പോകാമായിരുന്നു. സ്റ്റഡിയോവിലാകുമ്പേ,ഗ പിന്നെ വെയ 
ലെന്നും മഗയെന്നും ഒന്നും ശങ്കിക്കേണ്ടല്ലൊം 

മിം ഡിക്രസ്് അതിനും ഞാന് നന്നെ ഉത്സാഹിച്ചതാണു ം 

സാധിച്ചില്പന്നേ ഉളള. അത്വാവശ്യസന്ദരഭങ്ങളില് രോഗികളെ 

സന്ദ൪ശിപ്പാനായി പിടുകളില് എഴ്യന്നള്ള.കയെന്നുക്ള തല്ലാതെ മാവു 

യാതൊരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നു ഥൈട്ടര അ 

ച്ചന് തീത്തു പഠഞ്ഞും 

ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് എടരസ്ത്ും മുന്നരയ്ക്രം മഭ്ധ്വെ ഉച്ചനമസ്ത്യാ 

രത്തിനുള്ള സമയം ഒഴിച്ചു എപ്പോഗെങ്കിലും ഒരു സമയം ഉപയോ 

ഗിക്കയല്ലാതെ മഠ൮ സമയത്തു ഫോളോ എടുപ്പാന് തീരെ നിവൃത്തി 

യില്ലെന്നുവന്നു, ഫോട്ടോ കിളിയ കയാല് മിം നാഗമയ്യാ തീരെ അ 

ക്ഷമനായിത്തിന്നു. രംജ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്വം ഡഫേദാരെ പഠഞ്ഞയ.ച്ചും 

ഞാന് എന്തുചെയ്യും. ൭൧ സമയം വെയിലിലും നിഴലിലുംവച്ചു' 

ഫോട്ടോ എടുത്താലുണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യങ്ങള് ഇന്നിന്നതൊക്കെയാണെന്നു 

ഞാന് ഇതിനിടയ്ക്കു തിരുമേനിയെ മുഖദാവില് വിശദമായി ധരി 

പ്പിച്ചം എന്തായിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്പം ഫോട്ടോ ഇരുണ്ടാലും വെളു. 

ത്താലും, മുഠി ഇരുഗ വീണാലും എന്തായാലും അനുക്രാനങ്ങഗ തെ 

ഠിപ്പാന് പാടില്ലെന്നും, ഇതു വേഷമാതൃക കാണിപ്പാനുളള. ഫോട്ടോ 

ആയതുകൊണ്ടു” അത്ര ഭംഗി ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നും 

തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു തീത്തു പഠഞ്ഞും മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം രണ്ടു ദി 

വസത്തിനുള്ളില് തിരുനനന്തപുരം വിട്ടമെന്നുഭളതിനാല് അതിനു മു 

മ്പായി ഫോടോ എടുത്തുകൊള്ള.ണമെന്നും പ്രസ്യാവി.്ചും ഞാന് ധര്മ്മ 

സങ്കടത്തിലായി, ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞാന് പ 

ഒളിയിലെത്തിംതിരുമനസ്പകൊണ്ടു വി: കുരബാനയും ലൃഘഭക്ഷണവും 

കഗിഞ്ഞു കുഠച്ചസമയം മ..ഓാരുമായോ അത്യാവശ്യമായി സംഭാഷണ 

ത്തില് ഏരപ്പെട്ടിരുന്നു: അവരെ പിരിച്ചയച്ചു' എന്നെ വിളിപ്പിച്ച 

പ്പോഴേ്ക്കു, മണി പത്തുകഥിഞ്ഞു. ഞാന് വേഗം ക്യാമഠാ ശരിപ്പെടുത്തി 

പ്രതിഛമായയുടെ സ്വഭാവം ഏതു വിധത്തിലാണെന്നഠിയുവാന് ഒരാ 

ഒതു വെയിലത്തും നിഥലത്തും മാഠഠി നിവൃത്തി അല്പസമയം പരി 

ശോധിച്ചുനോക്കിം 

നിഴല്, ആകപ്പാടെ ഇരുളിച്ചതന്നെം. വെയിലില്, തിളങ്ങല് 

ടീവളിച്ചവും, കനത്തമുറി ഇരുളും; കായ്ക്യം ആകല്ലാടെ അവതാള 
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ത്തിലാണഞെങ്കിലും വെഡിലത്തവച്ചെടക്കുന്നതാണു രമ്മില് ഭേദമെന്നു 

നിശ്ചയിച്ചു ക്വാമഠാ യഥാത്ഥ സ്ഥാവത്താപ്പി പ്പിട്ട വിവരം തിരുമേ 

നിയെ അറിയിച്ചും തത്ക്നണം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പൃഠമമ്്വായവും 

മുടിയും ധരിച്ചു കര്ട്ടന്റെ മന്വശത്തായി വന്നുനിന്നും വെ 

യില് തട്ടാതിരിപ്പാന് ഒരാഗാ ഒരു കുട പിന്വശത്തായി അസരകയ്യയം 

നേരിടാത്തവണ്ത്ൂം ഉയത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നും ക്വാമഠായില് നോക്കിയ 

തില് തിരുമേനിയുടെ രൂപം ആകപ്പാടെ ഒന്നുമൊന്നും ഒരു പന്തിയി 

ലാത്ത മടില് അങ്ങുമിങ്ങും മിന്നി വെളുത്തു നിഴല്വിശി വജരെ വി 

കൃതമായ നിലയില് കണ്ടും ഞാന് വളരെ വിഷമിക്കുന്നതായും വ്യ 

സനിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിനു ക്ഷണത്തില് മനസ്സിലായി. ഞാന് 
വല്ഛരെ സങ്കടത്തോട്ടക്രടി പഠഞ്ഞു:---ഒന്നാന്തരത്തില്പ്പെട പല 
നല്പ ഫോടോകശ ചേക്ടന്നതായ ഗവര്മ്മെന്ഠിന്െഠ ഒരു റിക്കാര് 

ട്ടില്, അഞ്ചാറുദിവസം ബുദ്ധിമുടിയിട്ടം തിരുമനസ്സിലെ ഒഓഠച്ചിത്രം 

മാത്രം വളരെ വികൃതമായ നിലയില് ചേക്േകേണ്ടിവരുന്നത്ര് എനെ 

പേരിന് ഏററവും അവമാനക്രമാണു', എനിക്ക് സഹിക്കവയ്യാത്ത 
മനസ്താപമണ്ടു .? 

ചിത്രമെഴുത്തു കെം എം വറുഗീസ് 

ഞാന് പഠഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ദയാലുവായ തി 
രുമേനി എനെഠ മുഖത്തേക്ക് ഏററവും അനുകമ്പയോടുക്രടി സ്പൂക്ഷി 
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ചൂനോക്കീ. പിന്ന അവിടുന്ന" കള്ണുടച്ച് ധ്വാനസിഷ്ഠനായി സ്ൂയ്യ 
ബിംബത്തിനെര്ധിരെ മുഖം ഉവത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു അല്പനേരത്തേ 
ക്ക മൌറ മായി നിന്നം തിരുമേനി എനത്തുചെയ് കയാണെന്നഠ്വാന് 
ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ മുഖത്തേക്കും ആകാശത്തേക്കും സ്മൂക്ഷിച്ചു 
നോക്കിം ഏതോ ഒരു വലിയ കായ്യം നിവ്വഹിക്കുന്നതായ വിധത്തില് 
അദ്ദേഹം കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സ്വര്ണ്ണക്കുരിശ് ആകാശത്തിലേക്കു 
യത്തി കുരിശിന്െഠ ആകൃതിയില് വാഥ്ത്തിം ഞാന് ഇമ അടച്ചു 
തുരന്ന താമസം മാത്രം; എന്തൊരു ദിപ്യവശക്തിയോ! ജ്വലിച്ചു നിന്നി 

രുന്ന സ്മയ്യനെ തരി ക്ഷണം ലര ഇരുഗ് മേഘം മാച്ചു. വല്യ സുഖകര 
മായ സമഡം! പാകമായ ലൈവ് ! (വെഷിച്ചം) സ് 9൮ഡിയഡോ ലൈ 

റായാലും ഇത്ര ൨ന്നാവുകയില്ല. ഞാന് വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു 
പോയി, ആ മഹാത്മഥാവിഒനൊ സന്നിധിയില്. അടത്തു വില്ലാന്പോ 
ലും എനിക്കു ഭയമായിം “ഫോട്ടോ വേഗം എടുക്കാം എന്നു തിരുമേനി 

വളരെ ശാന്തമായി പ. ഞ്ഞു. ഞാന് അതിവേഗത്തില് അദ്ദേഹത്തി 

൭൯൭ സിലയും ലൂറവപാടും ഒന്നു ക്രമപ്പെടുത്ത്രട്ടു ലെന്സ് (ഛായാ 
ഗ്രാഹമുകുരം) തഠന്നടച്ഛും ഒരു വിമിഷം കഥിഞ്ഞില്പം രര്ക്ഷണം 

വയില് മിന്നല് വേഗത്തിര[ ര്രാഥോട്ട പാഞ്ഞു പരക്കുന്നതായി ക 

ഒട്ട” ഞാന് ആകാശമണ്ഡെലത്തിലേക്ക് വണ്ടും സൃക്ഷിച്ചു നോക്കി. 
പ ല്വാം പൂവ്വസ്ഥിതിയില് ത്തന്നെ; ഒരു വ്യത്വാസവുമില്പ. കത്തിത്തിള 

ങ്ങുന്ന സൃയ്യബിംബം മാത്രം അവിടെയുണ്ടു. ഇരുഗ മേഘവും ഇല്ലം 

ഒന്നുമില്പം എങ്ങനെ മഞ്ഞോ എങക്കോട്ടു പോയോ എന്തോ. എല്ലാം 

പെട്ടെന്നു കഴിഞ്ഞ, ) 

ഞാനും ഥി, ഡിക്രൂസും കണ്ണോടു ക്രു നോക്കിം കുഠച്ചു നേര 

ത്തേക്ക് ഞെഞ്ങഗ രണ്ടാളും പിന്നീടൊന്നും ശബ് ദിച്ചില്ല. സയന്സു 
കോളജിന്െറ പടിഞ്ഞാറ വശത്തായി നിലാകാശത്തിരല് സുവര്ണ്ണ 

മേഹങ്ങഗ തങ്കത്തരി തിരയടിച്ചുകേഠഠി ഒരു കുനകുക്കലോരം സ്ത 

ഷ്ലിച്ചിരുന്നു. തത്തിത്തിളങ്ങുന്ന കൊഴ്ചപ്പുന് കാറുകള് വഥിയില് ചട 

ചടാ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. 

ഞാന് ചോദിച്ചു;--*ആ ഫോട്ടോയുടെ പ്രതികഗ എടുത്തതു 
കൈവശമണ്ടല്ലേോ” 

“ഇല്ല; ഒന്നുപോലുമില്ല” മി. ഡിക്രൂസ് അത്വന്തം പ്വയസനസ്മ 
ചകമായ സ്വരത്തില് തുടര്ന്നു പഠഞ്ഞു:-“ അതിനെ: നെഗഠഠീവു” 
(ഛമായാഗ്രഹിതഫലകം)പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. കഷ്ടം അക്കഥ 
ഓര്മ്മിക്കാന്പോലും ഞാന് ശക്തനല്ല. കുഠെ കണ്ണാടിച്ചില്ുകള് ഒരി 
ക്കല് കെ തകരപ്പണിക്കാ൪ക്ക് വാരിക്കൊട്ടത്ത ക്രട്ടത്തില് അതും ന 

ഷ്ലപ്പെടിരിക്കുമെന്നാണു' ഈഹിക്കുന്നതു. പലരും അതിന്െറ പ്രതി 
ഇതിനകം അആവശ്വപ്പെടുകയുണ്ടായിം എത്തുലെയ്യാംം ഭാഗ്യദോഷമെന്ന 

ല്രാതെ മനെനന്തു പഠവാനാണു , 
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) 

ത വലിയ നഷ്ടം ര ണെ. സൂഠിയാറ, സമുദായത്തിനു ൮ ശേ 
[നി 

ഷിച്ചും, സംശയഥ ബ്ര. 

“അതിനന്െഠ അച്ചടിപ്പകര൪പ്പ കിട്ടോ?” 
“കിട്ടും. മനോരമയ ൪! അ 

ച്ചടിച്ഛതാണും ആദാ ഒരു 

ബഭളോക്കു മാത്രമേ ജപ്പുഗ്ഗ 
കളം 

നാകത്തകിടാ നൈങ്കില് 

അച്ചടിച്ച വെ മോക്കിഡ് ചത 

വൃ പാഠിക്കാണും* ഷെന്ധാദബ 

കില് താ ദൂഷ്വഥാബ്പം 
“അല്പമൊക്കെ രേഡ് മാ 

വം പഠഠിക്കര്ണ്ടക്കും.” 
“അദ്ദേഹം കബഠടങ്ങിയ 

ര തിരുവല്ലാത്തഥലുൂക്കിന്െതെ 
ക്കോവടക്കോ” 

“തെക്കേ അഠഠം.” 
മി. ജോണിനെ സമീ 

പത്താണോ?” 
“അതേ; 2ണകോട 2ഹ൪ 

ഷിയയടെ സമീപം തന്നെ.” 
ദൂരം” ഇം ജെം ജോസ 

““നിരണത്തുസിന്നു രണ്ടു മൈത് പ 

“സ്ഥലം. വരുമല 
്പരുമലം” 
(1937 സെപൃംബ൪ 10, 1/7 തീയതികളിലെ മലയാളമയോരമ 

യില് ചിത്രമെഗ്ൃത്തൂുകെ. ഘം, വ൮ഗിസ് അവരകഗ എഴ്യതിയിരു 

ന്നതു്.) 

കാറ൨ കോളം ശമിച്ചു 

കുറിച്ചി വളകിയില്ത വികാരിയായിരുന്ന വന്ധ്യ വഃയാവ്ൃഭ്ധ 

നായ കോലത്തുകളത്തില്. ദിവ്ൃശ്രി കഠിയാക്കോസുകത്താനാര അ 
വര്കശക്ക് രോഗം വര്ദ്ധിച്ചു. രോഗിക്കു തൈലാഭിഷേകം നടത്തി 
യതു” തിരുമേനി ആയിരുന്നു. തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു അതു കഴിഞ്ഞു് ക 
ലൃങ്കത്ര പളലിയിലേക്കു വിങ്ങി. അധികതാമസം ക്രടാതെതന്നെ അച്ച 
൯ മരിച്ചു.( 1595 ജനുവരി 2-൦ തിയതി) ശവസംസ്കാരം നടത്തു 
ന്നതിനായി തിരുമേനിയെക്രടി വരുത്തുവാന് ആളയച്ചു. ജച്ചയോടു 
ക്രടിയത്രേ വമ്ള.ം കല്ലങ്കത്ര ചെന്നതു. അവിടെനിന്നും നദ് 
മാ൪ഗ്േണ പുഠപ്പെടാല് കുഠിച്ചിയില് എത്തുമ്പോഗശഗ അസമ 
യമാകുംം ഉച്ച കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടു” കായല്വഴി പുഠപ്പെടാന് വളള 
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ക്കാ൪ക്കു ധൈയ്യുവുമീല്പ. ചെവുവളളമാശന്നുവല്ലോ എന്നു തായിരുന്നു 
ഭയഹേതു. വേഗം സ്ഥലത്തു ചെന്നുചേരണം. അല്ലെങ്കില് തന് 
താമസംമൂലം എത്രയെത്ര പേര കഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ചിന്ത തിരുമേ 
നിയെ അസ്ധസ്ഥനാക്കിം ആജ്ഞാനുസരണം വള്ളം കായത്വഴിത 
ന്നെ വയ്ത്കപ്പെട്ടും രണ്ടു മണിയോട്ടക്രടി കഠറും കേളും ഉഗ്രമായി: അ 
പ്പോഗാ ഈ ചെവൃവഞ്ചിയുടെ കഥ മഹ്യമല്ലോ. കുഠെ കഥിഞ്ഞ 
പ്പോഗ തിരുമേനി വളപൂരയുടെ വാതില്ക്കല് വന്നു വെള്ളത്തില് 
റുശ് മാചെയ്തു. എന്തൊരല്ഭൂതം! കായലിലെ കോഗ പ്പെട്ടെന്ന ശ 
മിച്ചം കുളത്തിലെ വെള്ള പോലെയുള്ള, ശാന്തതം അനന്തരമുണ്ടായ 

സുരക്ഷിരയാത്ര അവരെ നിരദ് 'ഷ്ലസ്ഥാനത്തു വേഗം ഏഎത്തിച്ലൂ. 

വിചാരപ്പെടെണ്ട 

മരണത്തിനു ഹേതുവായ രോഗത്തിനരൊ ആരംഭത്തില് 
ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപനം കാണുകയഷുണ്ടായിം സ്വ 
പ്നത്തിന്െഠ താല്ലയ്യം ““സിമ്മനാരി പണി ' പൂത്തിയാക്കു 
വാന് പണത്തിനു” നീ വിചാരപ്പെടേണ്ടം. മദ്ബായുടെ വടക്കു വ 
ശത്തു വളരെ നിക്ഷേപം ഇരിപ്പുണ്ടു അതു എഴുത്തു പ 

ണിയിക്ക” എന്നായിരുന്നു. ഈ സ്വപ് നവിവരം ക്രടെയുണ്ടായിരുന്ന 
ഗീവവൃഗിസ്ട് മല്പാനോട്ട് കൊച്ചു തിരുമേനി പിഠേഠദിവസം ക 

ലിച്ച എങ്കിലും അതു” ഒരു പേക്കിനാവായിടത്രേ വിചാരിച്ചുകളുഞ്ഞ 

തരം അന്നു് സ്വപ് നത്തില് കണ്ട നിക്ഷേപസ്ഥലം ആ തിരുമേനി 

യെ കബഠടക്കിയ സ്ഥലമായിരുന്നു” ഇപ്പ്പോഗ പരുമല സിമ്മനാരി 

പണിക്കു മാത്രമല്ല. തിരുവല്ലാ ഹൈസ്ത്കുഗഗ പണിക്കുംക്രടി ഉപയോ 

ഗപ്പെട്ടന്ന നിക്ഷേവം അവിടെറിന്നും ദിവസേന കിടിവരുന്നുഃ പരു 

മല സിമ്മനാരി സുഠിയാനിക്കാരക്ക് മാത്രമല്ല, അന്വ സകുദായക്കാ 

ക്കം ഹിന്തുക ഗാക്ടം ക്രടി ദുഃഖത്തില് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേ 

തസ്ഥലമായിത്താര്ന്നിരിക്കുന്നു.” (പത്രിക പു. 13.ല. 10. പു. 254.) 

ഉദ്ദിഷ”ടഫലം 

(തുണ്ടത്തില് പീലിപ്പോസ് തോമ്മസു , ഠാന്നി) 

683--1112. 

എനിക്ക് ഇപ്പോഗാ 34 വയസ്സു പ്രായമുണ്ട്. 1078 മകരം 

91_ംന- തിങ്കളാഗ്ച 60 മണിക്ക് എന്നെ പ്രസവിച്ചു; എന്നാല് 

എന്െറ മൂത്തതായി നാലു പെങ്ങന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണ്കുടി 

കശ ഇല്പാതിരുന്നപ്പോഗ എന്നെഠ അപ്പന്, പരുമല തിരുമേനിയോട്ട 

ഒള സീമാതീതമായ ഭക്തി നിമിത്തം ആ വിശുദ്ധനെ നാമത്തിരു 
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ഗേന്നാലെങ്കിലും ഒരു ആണകട്ടിയുണ്ടാകുമെന്നുഭമം വിശ്വാസത്താല് 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ നാമത്തില് ൬ആ൮പണം നേരുകഷയം നേന്നിട്ടുണ്ടായ 
കുട്ടിയെന്ന ' ആരും വിശ്വസിപ്പാന് തക്കവണ്ണം തിരുമേനിയ്യടെ കാ 
ലില് രണ്ടു വിരല് ക്രുടിച്ചേന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാ 
യിരിക്കണമെന്നും വിം കുരബാന മദ്ധ്യത്തില് നേരുകയും ആ വിവരം 

എന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന നാഗവരെ എനറെ മാതാവിനെപ്പോലും അറി 
യിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു: ഈ നേര്ച്ച നേന്നു്' ആവുമാസം ക 
ഗിഞ്ഞപ്പോഗ തിരുമേനി കാലം കഴിച്ചുക്രടിം പിന്നീടു നാലുമാസം 
കരടി കഴിഞ്ഞപ്പോള് എന്നെ പ്രസവിച്ചും ആണുകട്ടിയെന്നു പഠഞ്ഞ 
പ്പോശ് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അടയാള മുണ്ടോയെന്നു അപ്പന് ചോദി 
ചതിനു, കാലില് രണ്ടുവിരല് ക്രുടി ഒന്നിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്നു പഠ 
യൃകയ്യണ്ടായിം ആ സംഗതി കേട്ടപ്പോഗ എന്റെഠ അപ്പന് താനെ 
നിലവിളിച്ചുപോയിം പിന്നിട്ട് ആവമാസം കഥിഞ്ഞപ്പപോഗ എന്നെ 
പരുമലകൊണ്ടുപോയിം ഇപ്പ്പോഴത്തെ കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമന 

കൊണ്ടു അന്നു റമ്പാച്ചന് ആയിരുന്നു. അദദ്ദഹത്തെയും കാലം 
ചെയ്തു വട്ടശ്ശേരില് തിരുമേനിയെയും വിളിച്ച അപ്പന് ഉണ്ടായ വി 
വരം പാഞ്ഞുകേശപ്പിച്ചും നേന്നിരുന്നതായ ആ൮പണം അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െഠ കയ്യില് കൊട്ടത്തും കുടിയെ ദൈവചകയ്ക്കായി വിട്ടകൊടു 
ക്കുന്നതിനു മനസ്സാണു എന്നുക്രടി അച്ചന് പഠയുകയുണ്ടായിം എന്നാല് 
പണത്തിന്െറ പ്രയാസംനിമിത്തം ക്രടുതല് ഖിദ്വാഭ്വാസം ചെയ്യുന്ന 
തിന് എനിക്കു സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാന് ചില വര്ഷത്തില് 
തിരുമേനിയുടെ കബഠിങ്കല്വന്നു നിവ്വത്തിപോലുഭളം നേരച്ചകശ 
കൊടുത്തുവരുന്നും (ഇപ്പോഗ ഞാന് റാന്നി അങ്ങാടിമുഠിയില് ചെമ്പ 
ന്മുഖത്തു തുണ്ടിയില് ആണു താമസിക്കുന്നതു. എന്നൊ അപ്പന് 
മരിച്ചിട്ടു" ഇപ്പോ നാലുവര്ഷം ആയിരിക്കുന്നും) 

വനിനീങ്ങി 

(മുക്കഞ്ചേരില് അച്ചാമ്മ) 

1931 നവമ്പര് മാസത്തില് എനിക്ക ടൈഫോയിഡിപന്ന൯ 
വളരെ ശക്തിയായിം ഡോക്ടര്മാര് നിരാശപ്പെട്ടും ബോധമില്ലാതെ 
കിടന്ന അവസരത്തില് ഒരു ദിചസം ഉ പ്പകഥിഞ്ഞു മെത്രാച്ചന്മാരുടഭെ 
ഉടുക്പു ധരിച്ചു സ് ളീബായും വടിയും കയ്യില് പിടിച്ചു ഒരാഗ എനെ 
സമീിപത്തുവന്നും വികൃതവേഷത്തില് ൭൯൯൦൭ സമിപത്തു നിന്നവ 
രോട്ട് തൊടരുതു” എന്നു പഠഞ്ഞശേഷം സ് ളീബാ എനെ നെഠഠി 
യില്വച്ചു്” “മകളെ ഇനി പനിക്കയില്ല എന്നു പാഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേ 
ഹത്തെ കണ്ടില്പം വിവരമില്ലാതെ കിടന്ന ഞാന് കൈ നൊഠിയില് 
വയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു അടുത്തുനിന്നവര് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാ൯ ഈ വിചരം 
വളുരെ വിഷമിച്ച് അവരെ ധരിപ്പിച്ചു: അവര് മാറുപല പരിശു 
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ദ്ധന്മാരെപ്പറഠിയും സംശയിച്ചു സംസാരിച്ചും അന്നുരാത്രി മുമ്പുവന് 

വേഷത്തില് വിണ്ടും എന്െറ അട്ടക്കല്വന്ന് “എന്നെ മനസ്സിലായി 
ല; അല്പ മകളെ! ഞാന് പരുമലയില്, ഇരിക്കുന്നയാളാണു . പനി 

സുഖമായി പരുമലയില് വന്നു ഒരു ഉരട്ടുകഥിക്കണം. നിങ്ങള്ക്കു് 

എന്നില് ക്രടുതല് വിശ്വാസമുമള തുകൊണ്ടാണ്” ഞാന് വന്നതു "എന്നു 

അരുളിച്ചെയ്കു മറഞ്ഞും പിഠേോദ'വസം മുതല് പനികാഞ്ഞ അപ 

കടനിലമാഠ। സുഖമായിം അടുത്ത മീനമാസത്തില് ഞങ്ങ പരുമല 

എത്തി ഈട്ടുമുതലായ വഴിപാടുടകഗ നടത്തി." 

ഒരുരാത്രികൊണ്ടു ഭ്രാന്ത നിശ്ശേഷം മാറി 

(കെ. കെ: കുഠിയാക്കോസു ., മട ഒടെഗ | 

പരുമലപ്പളകിയില് കാലംചെയ്ത്കിട്ടുളക മാര ഗ്ര ശോഠിയോസു മെ 

ത്രാപ്പേോലിത്തായുടെ വി: കബറഠിങ്കല്നിന്നു പലേ അനു ഗഹങ്ങഗ 

അഭ്രൈസ്പവക്കപോലുധ ലഭിച്ചിതിക്കുന്ന എന്നകേതു പ്രസിദ്ധമായ 

ഒരു സംഗതിയാണല്ലൊം മത്തരതിരുവിതാംക്രഠിത്/ മുടക്കഗയ്ുളള. 

ഒരുതികൃഷ്ഠകുടുംബമായ കണക്കന്മാമടി തറവാടില് ഇക്കഗിഞ്ഞകൊ 

ലം(1108-ല്)ചിവാഹംചെയ്യ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു ൂവ തിക്ക് അ 

ട്രത്തകാലത്തു ബുഭ്ധിഭൂമത്തിന്െഠ ചില ലക്ഷണങ്ങഗ കണ്ടുതുടങ്ങി. 

ക്രമേണ അതു വര്ദ്ധിച്ചു ശക്തിപ്പെടുകയാര൯ അദനക ചികിത്സകശ 

ചെയ്യങ്കിലും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല പ്രന്ത്ത സ്തു യാകട്ടെ ഇട 

യ്്ലിടെയ്ക്ക് ““ആ അഞ്ചരുപാ കൊടുടക്കാനുക്ഷ തൂഉടന് കൊടുക്കണം: എ 

ന്താ പരിക്ഷിക്കുന്നോ” എന്നെക്കെ പഠഞ്ഞെങ്കിലും ആരും അത്ര ഥന 

നിച്ചില്ല. വീണ്ടും ചില അവസരങ്ങളില് ഓടാന് ശ്രമിക്കയും പല 

ഗോഷ്ട്ികഗാ കാണിക്കുകയും, കരയ്യകയയം 4:എന്നെ പരുമലയ്ക്കു കൊണ്ടു 

പോകണം. ഞാനിപ്പോശ പോകും” എന്നിങ്ങനെ പായുകയുംചെയ്യം 

ഉടനേ സ്ത്രിയുടെ പിതാവിനെ വരുത്തി വിവരം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് 

സംഗതി മനസ്സിലായതു ൭ ഈ സ്ത്രിയുടെ ചെറുപ്പത്തില് അത്യശഗ്രമാ 

യ ഒരപസ് മാരത്തിനെ സുഖക്േടു ക്രടക്രൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നും അ 

നേക ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ടും യാതൊരു ശമനവും കാണായ ക 

ക്കൊണ്ടു വിഷാദിച്ചു പരുമല മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ കബറിങ്കല് ഒരു 

പല വഴിപാടിടാമെന്നു നേരുകയും പ്രസ്ത്ര സുഖക്കേടു നിശ്ശേഷം 

നിങ്ങുകയുംചെയ്തും അനന്തരം അതനുസരിച്ചു പരുമല പോയെങ്കി 

ലും പത്തുരുപാ മാത്രമേ അന്നു വഥിപാടിടാന് സാധിച്ചൊള്ളും ബാ 

കടിയുള്ള. അഞ്ചുരൂപ (അന്നു പവനു പതിനഞ്ചു രൂപായായിരുന്നു) വി 

വാഹത്തിനുമമ്പ പഴിപാടിടടു കൊള്ളാമെന്നു വീണ്ടും നേരുകയും ചെ 

സ്കിരുന്നു. എന്നാല് അവാള്ു.ടെ വിണ്ടുമുണ്ടായ അസാകയ്യയം കൊണ്ടു 

വഴിപാടെത്തിക്കുവാന് സാധിക്കാതെവന്നും ഉടനെ ഇതിനൊല് പ 

രീഹാരമായി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഒരു ശ്രാഭ്ധം ഇവിടെവച്ചു കഥി 
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ച്യകൊള്ളാമെന്നും അവിടുത്തെ കബറിങ്കലെത്തിക്കുവാനുമമ അഞ്ചര 

പായും പ്രായശ്ചിത്തവഗിപാടുംക്രടി പരുമല സിമ്മനാരിയില് എത്തി 

ചുകൊള്കാമെന്നും വിണ്ടും നേന്നും ഈ അവസരത്തില് സുഖക്കേടി 
ന്െറ വിവരമറിയാനും മഠവ൮മായി അനേക അര്രൈസ്പവരും പ്രസ്ൃത 
ഭവനത്തില് സന്നിഹിതരായിരുന്നും പിഠേോദിവസം കാലത്തെ എഗഴ്ച 

നേഠഠപ്പ്യോഗാ സ്ഥിരതയില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന സ്ത്രീക്കു, സുഖക്കേടി 
ണ്ന്െഠ യാതെരരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണാനില്ല. ഈ അത്ഭതംകണ്ടു സ 
തുഷ്ടരായിരുന്നവരോഴ്ട പ്രസ്ത്ത സ്ത്ര! ഇങ്ങനെ പായുകയുണ്ടായിം 

കുഠെ ദിവസങ്ങളായിട്ടു ' ഞാന് ഇക്കഥിഞ്ഞ രാത്രി ഒന്നുറങ്ങ। 
ഉറക്കത്തില് ചാത്തുരുത്തി മെത്രാപ്പ്യോംത്തായെ കണ്ടും വിം സള 

ബാ മുത്തുകയും, അവിടുന്നു എന്െറ സുഖക്കേടു മാഠിയിരക്കുന്നതായ 
പഠയുകയ്യംചെയ്ത എന്നു ഞാന് സ്വപ്നം കണ്ടും ഇത്രയെ എനീ 
ക്കഠിയാവൂം" ി 

ഈ വത്തമാനം കേട്ടവർ കേട്ടവര് പ്രസൃത വീട്ടില് ചെന്നു യാ 
ഥാത്ഥ്യം അധിഞ്ഞുവരുന്നും 

(1102 കാട ൮ (1723 ുവഥം 28) ഥ്ം മനോരമയിത്നിന്നും) 

ദൂത ബാധനീങ്ങി 

(ചാക്കപ്പന്, അലുവാ) 

1 121113 

എന്നൊ മകന് ജോര്൪ജ്മിനു പൈശാചികമായ എന്തെ ഉപ 
വമുണ്ടായിം അതിനായി ഞങ്ങഗ 1105 മേടത്തില് പരുമല കബ 
വൃങ്കല്വന്നു 10 ദിവസം താമസിച്ചും അവിടെ വന്നപ്പ്യോഗ മുതല് 
ട ദിവസത്തിനകം ഈ എനെ മകനു പരിപ്പരണ്ണൂസുഖം കാണിച്ചുത 
നനു അയയ്ക്കുണമേം എന്നുമ്ള. പ്രാത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും ക്രൂടി 
യാണു ഞങ്ങ പ്രാത്ഥനയും മഠവും തുടങ്ങിയതു. ഒരു തിങ്കളാഴ്ച 
ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങള് പരുമല ചെന്നത്. ദിവസവും ഞങ്ങളു. 
ടെ പേക്കു കുര്ബാനയും കബഠിങ്കല് വിളക്കവയ"പ്ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ബുധനാഴ്ച ഉക്കസമയത്തു പരിശുദ്ധ പിതാവു” എനെ സമിപ 
ത്തവന്നു മകനെ നിന്നെ ഞാന് സമാധാനത്തോടെ അയഷ്ക്ം എന്നു 
പഠഞ്ഞതും സ് ളിബാ എടുത്തു് എന്നെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു പെ 
ട്ടെന്നു” മാഞ്ഞതും ഇന്നും ഞാന് നല്പതിന്വണ്ണും ഓക്കുന്നു. അടുത്തദി 
വസം ഈ വിവരങ്ങഗ അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അച്പദനോടും മ 
൭൮ എല്ലാവരോട്ടം ഞാന് .പഠഞ്ഞു. ആ വ്യാഥാഥ്ചയും വിശേഷ 
മമാന്നുമുണ്ടായില്പം വെള്ളിയാഥ ച കരബാനസമയത്തു കാസായും പവി 



ടു 

ലാസായ്യം മേല്ലോട്ട പൊക്കിയസമയം മുതല് എന്െറ മകനു ശക്തി 
യായ സുഖകേടുണ്ടായിം കുര്ബാന കഴിഞ്ഞ ഉടന്തന്നെ കബറവൃങ്കല് 
കൊണ്ടുവന്നും അവിടവും ഭയങ്കരമായ സുഖക്കേടായിരുന്നം 1 
വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന എന്റൊ മകന് പാഠയുന്നതും മഠവും 
മേട്രാല് ഷതൊരുത്തനെയ്യാ വിസ് മയിദ്ധ്യിക്കുംം ഇത്ര” എല്ലാം കേട്ടു 
കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങഗ വിലാപത്തോടെ പ്രാര്ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നം 
ഇനവിധം ഒരു നാലുമണിക്രുര കഥിഞ്ഞപ്പോഗ അവനെ മുമ്പില് 
നില്ക്കുന്ന പഠിശുഭ്ധ പിതാവിനെ തിരുശരീരം, തൃക്കാല്ം തൃക്കൈ 

മുതല്. സകല സ്ഥാനവസ്ത്ങ്ങളും തൊട്ടു ഇനിമേല് ഈ ചൈതലിനെ 

പവദ്രവിക്കയില്ല എന്നു സത്ൃംചെയ്യും കുടി ബോധംകെട്ടുവ'ണു, 
മ ദേശം പത്തു മിനിഠ൮ കറഥിഞ്ഞു എഴ്ന്നോറും അവനോട്ട ചോദിച്ച 
ഭപ്പാഗ കഥിഞ്ഞ യാതൊന്നും അവനു” ഓര്മ്മയില്ലായിരുന്നും അതിനു 
ശേഷം ഞങ്ങ ഒരാ ചക്രടി താമസിച്ചും എനറെ മകനുണ്ടായില് 
ന്ന ത്ത സുഖകേട' പരുമലബാവായുടെ പ്രത്വേക അനുഗ്രഹത്താല് 
സനഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നു ഞാന് വിശ്ചസിക്കുന്നും ഇതു എഴ്ചതിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കന്ന താവസരത്തിതപോലും എനെ കള്ണ്ണില്നിന്നുംകണ്ണൂനീ൪ 

ധാരയായി ഒഗുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു................ ..ബ്രോരട്ജം ഈ കൊ 

ലം പാഡസ്ഡായിം ഇപ്പ്യോഗ 1-൦ ഫഥാഠത്തിള് പഠിക്കുകയാണ : കഴി 

ഞ്ഞ കൊല്ലത്തില് അവനു ചാമ്പ്യന് ഛമഡലും മാ൮പല മെഡലുകളും 
സ്റ്റോര്ട്ട സില് കിട്ടി, 

2 ര ണാനന്തരം. 

(സി. പി. ചാണ്ടി) 

[ ഓമനക്ട൯---എന്ന രീതി] 

വിസ്മയ നീയയാമിനീ!__ആദിതാതന്ദൈവ-നിയോഗത്താല് 

ആദ്യമാ __യ'” തവനാമധേ --യവൃമാവിരഭാ-വവും കേശക്കവെ!, 

“നാലുപാ൪ശ്വവും ശ്രീലകാന്തിയാല് ലാലസിക്കുമിപ്പാരുമാ 

നീലപവ്വാനവും ഭഗോാമാകുമെന്നോത്തു സംഭൂമിച്ചില്ലയോ? 

മഞ്ഞിലസ്പുമനാ൪ക്കരശ മിയിൽ മുങ്ങിഫെസ്റ്റുറസ പാനിലെ 

സേനര്യാടെത്തി: സ്പ ഷ്ലിനിസ്സിമമെന്ന ിഞ്ഞാദിമാനവന്! 

മക്ഷികാഗണം വൃക്ഷസഞ്ചയം ഒത്തുങാലങ്ങളെന്നിവ 

മ൪ത്വരാശികശകക്ഷി പക്ഷ്വമായ് പാണിടുടന്നേരമിവിധം 



ട് 

0 

ഹേ! ദിവാകരാ! താവകാഭയില് ഗ്രഡ്ധമായിരധ്വാണമും 
ഗോളലക്ഷങ്ങഗ ഗുപ്ൃയമായതും കണ്ടതാരു താന് പാരിരിര്ധ് 
എങ്കിലെന്തിനീ മൂത്വമാവ൮വാന് സാഹസപ്പലെടുന്നേവരും 
രാത്രിയെന്നപോല് മര്ത്വരെ) മുത്വരവിസ് മയാവഹം കോഹനം! 

വാസരാന്ത്യത്തില് രാത്രിയെന്നോണം ജീവിതാന്ത്യത്തില് ഉത്യ,വുംം 

മാനസാനന്ദദായകം ഹല്ലേലൂയ്യാ സാഭാഗ്വസുന്ദര। 

മരണാ ന്തരത്തെക്കഠിച്ചു ബ ളാജേോഹ്വയിധ എന്നു ആംഗ്ലേ 
യഷവി എഴുതിയിട്ടുള്ള പതിന്നാലു വരികഥ മാര്രയകക ദയ കവിവ 

യുടെ വിവത്തഡമത്രേ മേയ കാണുന്നതു”. വേധൊരു ഭവിരഷഘ്ും അ 

ഒദ്രഹം എഴ്രതിയിടില്ലെങ്കിലൂം ആ ചെറുകവിരയയു ടെ അശ 

ദൂലം ആംഗ്ലേയ മഹാകവികളുടെ ക്രടത്തില് അദദ്േഫഠ പലുഷ്ക്്ുറിപ്പുട। 

നം ഭ്ൃദിയില് ആദാം സ്സ ഷ്ലിക്കരപ്പടടും ദ്ചാകവും ത്രാത്ചുള്കൂ 

കഥ വും പകല്സമയത്തെ സൃൂയ്യപ്രകാശത്തില് അദ്ദേഹം കണ്ടു 

സന്തോഷിച്ചും അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ, കണ്ടാലും രാത്ര! വരുന 

എന്നു” ഒരു ദൈവദൂതന് അവഡവെ അരഠിയിച്ചും താത്രി! പ്പോള് 
ഈറ കാനെന്ന സകലവും മാണാതാഷക്ലല്ലൊ യന ധാാമകാഡ ചിന്തു 

അദ്ദേഹത്തെ സംഭൂമിപ്പിച്ച. സ്ൃഡ്യന് അസ്മകില്ച. രാത്രി രാഗരു 
മായിം പടിഞ്ഞാറു ഒഫെഡ്രാധസ് എന്ന നക്ഷത്തം അദ്യമായി ഉദ 

ചും വ്യാകെ അഅധോേമ സക്ഷത്രങ്ങഗ് കാാബാദ്ു്ം (പശ്ഷേ ചര 

റാം വാരനക്ഷത്രങ്ങളു.ം തണ്ടാഡയിരുന്ധിരിക്കാം. ) വ൧൪॥ മണ്ടവവഡിയു 

വിശാലമാണു' ദൈവത്തിന് സഫ്ലി എന്നു അവൻ ഗ്രഹിച്ചു. 

അവന്െറ സംഭൂമം മാഠി. “ചെറുപ്രാണികളെ പ്പ്യോലും കാണാവുന്ന 
സൂയ്യപ്രകാശത്തില് ഇവയൊന്നും ദു,ശ്വമല്പല്ലൊ. സുന്ദരമായ ഗോച്ച 
നക്ഷത്രാദികളെ രാത്രി എഡിക്ക കാണ ചു രരുന്നാവല്ലൊ എന്നു ക 

ണ്ടപ്പോഗ അവന് ധൈയ്യപ്ലെടട ഭാഹജാദിച്ചു. പകല് സമയത്തു 
പ്രകാശം ഇപ്രകാരം നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്നെങ്ക ൪ മയ ജവിരവും 
അപ്രകാരംതന്നെ വമ്മെ തൊഠിധരിപ്പിക്ുിലയോ: അതാഡര ; 
വ്വകല് ദൃ.്ൃഴ്പ്പാ ഞ അര്നേശഷം മദ്നോഹര സ്്യിക: ജു താത്രിയിാ! 

കാണാമെങ്കില്., ൪ ജീവിരത്തിയ അസഭവിച്പ്യാന് റ്ഡാധ ലാര 

അനേക സവഭാഗ്യങ്ങശ ജീവിതാവന്തരം തധസ്വദിക്കവാന് സാധി 

ക്കാതിരിക്കുമോ? നമ്മുടെ പരിശുദ്ധനായ മാര ഗ്രിഗോഠിയോസും ത 
സവഭാഗ്യാവസ്ഥയില് വസ്സക്കുന്നു എന്നത്രേ വിവത്തക൯ സ്പൃചില്ലി 

ഒളുന്നത്ു , 



കിച്ചുതിരുമേനിയുടെ ഒടടംബം. 
(മാതു, ചാത്തുരുത്തി) 

കനായിതൊമ്മച്ചന്െറ കാലത്തു ശീമയില്നിന്നു വന്നവരെന്നു് 

വിശ്വചസിക്കപ്പെടന്നവരും പിഠവം പള്ളിയുടെ ശ്രാമ്പിയില് താമ 

സിച്ചിരുന്ന വരുമായ നാല) സഹോദരങ്ങളില് രണ്ടുപേര മുളന്തുരു 

ത്തിയില് വന്നു താമസ്ഥാക്കിം അവ൪ മുളത്തുരുത്തില് വന്നശേഷം 

അവരുടെ പുരയിടപ്പേരോട$ക്രടി “ശ്രാമ്പി” ക്രുടി സംഘടിപ്പിച്ച എ 

ൃതിപ്പോന്നും ആയതു ഇന്നും നിലനിതക്കയും ചെയ്യുന്നും മേല്പ-ഞ്ഞ 

രണ്ടു സഹോളരങ്ങളില് ഒരാളുടെ പുത്രന്െറ പേര അയ പു” എന്നാ 

യിരുന്നു. ടി അയ്പിന്െഠറ മകന് അയ് പ്പോര ഭാഗവഥി പള്ള. 

ത്തടട എന്ന പരയിടത്തില് താമസമായിം ഈ അയ് പോരയുടെ പത്ര 

നാണു” പ്രഖ്യാതനായ പള്ളത്തടേല് അയ് പ്പോരത്തതകന്ം തരകന് 

അസാമാന്വ ധീരനും ധ്ഷണശംലിയുമായിതന്നതിനാല് കരപ്രമാ 

ണിയും സമുദായപ്രധാനിയുമായിത്തിന്നം അദ്ദേഹം പെരുമ്പടപ്പുരാ 

ജാവിനെഠ ഒരു ആത്മസേവകനുമായിരുന്നും നാട്ടവാഥികഗ വേഷ 

പ്ര ൧മന്നരായും അല്പാരേ.യും ൩ഞ്ചരി ചുവന്ന അക്കാലത്തു പളളത്തട 

യില് പതിവായി എഗ്ൃന്നെല്ലിഇരിക്കാവണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തന്മൂലം 

പളളിത്തട്ട്" ഏന്ന ആ സ്ഥലത്തിനുണ്ടായ പേരു പളളത്തടയായി 

രൂപാന്തരപ്പെട്ട എന്നുമാണു” പഠയപ്പെടുന്നതു ': നാടുവാഴി ഈ ്ഴ്ടം 

ബക്കാക്ക” പാരിതോഷികമായി ഒരു വീട പണിയിച്ചുകൊടുത്തു എന്നും 

അതിനാല് ആ കുടുംബത്തിനു പള്കിത്തട്ട എന്നു പേരുണ്ടായി എ 

ന്നും കാലാന്തരത്തില് ആ പേര ലോപ പകള ത്തടയായിത്തിന്നു 

വെന്നും മഠെഠാരൈതിഹ്വവും ഉണ്ടു, 

അയ് പോരതരകന് മുളന്തരുത്തിപ്പഭമി പലതരത്തില് അഭിവ്വ 
ദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ഒട്ടുവളരെ പണികശ നടത്തി പരിഷ് ക്കരിക്കയും 

ചെയ്തിരുന്നും പളളിയുടെ ഭരണകത്തൃത്വം അയ് പ്പോരതരകന് വ 

ഹിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് പളകിയുടെ പ്രധാന വികാരി അനുജന് അ 

യ” പു കത്തനാരായിരുന്നും അയ് പോരതരകനു ' കുഞ്ഞന്നമ്മ എന്നു 

പേരായ ഏകസന്താനമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര ജോതി:ശാസ്ത്രം, 

ഗാളിശാസ്ത്രം, തച്ചുശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ കലകളില് വിദ ശ്ധയായിരുന്നും 

ഒരു ദിപസം വശുദ്ധ കുരബാന കഥിഞ്ഞു പളളിയുടെ പടിഞ്ഞാവു 

വശമളള അവരുടെ വസ്മവകകള് സന്ദര്ശിച്ചവരവെ, കരപ്പള്ളിപ്പ 

മ്പ് എന്നു് ഇന്നും പഠഞ്ഞുവരുന്നതായ പുരയിടം പുരവയഷ്കയുന്നതിനു 

ശാസ്ത്്സിഭ്ധി അനുസരിച്ചു് പഠഠിയതാണെന്ന് അവക്കു ബോദ്ധ്യ 

പ്പെടുകയും, കാലതാമസമെന്വേ അവിടെ ഒരു പുര പണിയിക്കയു ൦ 

ചെയ്തും പ്രസ്തത വുരയിടത്തിലെ താമസം ആയൂര് ഭൈര്ഘുത്തിനു 



1 

പയ്യാപൃമ്ാണെന്നത്രെ അവരുടെ ശാസ്ത്രയാവലോകനതയില്. ബോ 

ഭ്ധ്യമായത്ര്ം ഏതായാലും അവിടെ താമസിച്ചിരുനനവരില് പലരും 

൯൮൦ അതിലധികവും വര്ഷക്കാലം ജിവിച്ചിരുന്നതായി ഐതിഹ്വു 

മുണ്ടു 
മേല്പറഞ്ഞ കുഞ്ഞന്നമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നതു നെച്ചൂരു് 

(മൂവാഠവപുഴതാലുക്ക് ) ചൊളോത്തില് പുരവത്തു് എന്നയാളാണു * 

ചോളോത്തില് കുട്ടംബത്തെ സംബന്ധിച്ചു. ഒരു ചുരുങ്ങിയ വിവര 

ണവും ഈ സന്ദ൪ഭത്തിരഅ സ്ഥാനസ്ഥിതമായി തോന്നുന്നും മാരോ 

മ്മാശ് ജിഹാ ഇന്ത്യയില് വന്നും അനേകം ഫൈന്ദവകടുംബങ്ങളെ 

മാ൪ഗ്ഗമഠിയിച്ചു മനംതിരിച്ച ക്രടത്തില് പല ആഡഘ്വബ്രാഹ്മണരും 

ഉഗപ്പെടിരുന്നും മധ്ൃയതരാജങ്യത്തെ ചോളകജഇല്ലക്കാരും അക്കാലത്തു 

ക്രിസ്തുമതം സ്വികരിച്ചപരാണെന്നു വിശ്ചസിക്കപ്പെടുന്നും ഇപ്പോ 

൭൦ ചോളകം എന്ന ഗൃഹനാമത്തില് മധ്യരയില് അനേകം ക്രിസ്തി 

യകുടടംബങ്ങഗ ഉണ്ടു . അതും നെച്ചൂരുള്ള ചോളകകുടുംബക്കാരും 

ഒരേ ശാഖയില്പെടുവരാണെന്നു അയ്മാനിക്കപ്പെടുന്നും കായ കുടും 

ബക്കാര ചോളകനാടില് നിന്നും പൂഠപ്പെട്ടു പള്ളിപ്പാം ദേശത്തു വ 

നുതാമസിച്ചുവെന്നും, നെച്ചൂരിനു സമിപമുമ് പടുതോഗ പാഴൂര് 

നമ്പൃരിപ്പാടിന്െ ആവശ്വമനുസരിച്ചു' മേല്പറഞ്ഞ  പള്ളിപ്പുഠതുതു 

ചോളകംകുടംബത്തിന്െറ ഒരു ശാഖ നെച്പ൪ക്കു' താമസംമാഠഠിയെ 

നുമാണ്” അറഠിപായിരിക്കുന്നതു . പരദേശ്രബ്യാശ്മണരുടെ ഉപയോ 
ഗസാധനങ്ങഗ.ദ അയിത്തം ഭവിച്ചാല് അതു ശുദ്ധ്കരിക്കപ്പെടുന്ന 
തിനു” പരദേശക്രിസ്മ്യാനികഗ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന അക്കാല 
ത്തെ നടപ്പയം മയ്യാദയുമനുസരിച്ചാണു  മൂലകടുംബത്തോടട വേഴ്ചയും 
ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്ന ചോള കകുടുംബത്തിന്െഠ ഒരു ശാഖയെ പടു 
തോശ്നമ്പ്യൂതിരി പള്ളിപ്പുഠത്തുനിന്നും ക്ഷണി ് ുകൊണ്ടുവന്നതാഡയി 

അഭ്ൃഹിക്കപ്പെടുന്നതു '. 

പളകിപ്പുറത്ത' പക്കിക്കു' ഒരു ഫരലോങ്ങും കിഴക്കോട്ടു മാധി 
ഡുമ കുരിശിന്െറഠ വടക്കവശമാഡി നാലു് ഏക്കഠോളം പവിസ്പാര 

ത്തില് കിടക്കുന്ന പുരയിടത്തിനു ചോളുകത്തില് പൃരയിടമെന്നാണു_ 
ഇന്ന് പഠഞ്ഞുവരുന്നര'. ആ പുരയിടത്തിനെറ ജുന്മാവകാശം ഉള 

പ്പോഗാ അയ്യനാട്ടു പാഠായില് തരകരാണു്ം ഇപ്പ്യോഗ ആ പുരയിട 
ത്തില് താമസിക്കുന്നതു ചോളുകത്തില് കുടടംബക്കാരല്ലെങ്കിലും, ചോ 
ളകകുടടംബക്കാരായി 0-൪ പരം വീട്ടുകാര് ഇപ്പോഴറം പള്ളിപ്പുഠത്തു 
ണ്ട്. നെച്ചൂ: താമസമാക്കിയ ചോളകകുട്ടംബം നിരവധി ശാഖ 
കജായി പിരിഞ്ഞു” വടക്കുള്ള മിക്ക ഇടവകകളിലും പവ്യാപിച്ചിട്ടു 

ണ്ടു. ടി കുടുംബത്തിന്െറ പ്രാചിനരയ്ക്ും കുലമഹിമയ്ക്ും അനു 
യോഷ്യമായവിധം ജൂന്നോളം ആ ചായ്യത്വം നിലനിന്നുപോരുന്നുമണ്ടു . 

നെല്ല ിനേഠയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളു ടേയും അധിപതി അ 
നനു കൊച്ച തമ്പുരാനായിരുന്നുവെന്നും ആ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നു രാളു 
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ഭോഗം പിരിച്ചേല്പികേംണ്ടെ അധികാരകത്തവ്യം പടുതോഗ നമ്പൃതി 
രിപ്പാടിനായിരുന്നുവെനും കാനണെനം. പിന്നിട്ട് തമ്പുരാന് അനുമ 
തിയോടുക്രടി ഈ അധികാരം കരപ്രമുഖരായ ചോളക കുടുംബക്കാ 

രെ ഏല്ലിക്കുകയും അവര് അതു സുദി൪ഘകാലം നിര്വ്വഹിച്ചുപോരി 
കയും ചെയ തിരുന്നതിനും തെളിവുകളുണ്ട്, ഈകുഴുംബത്തില് മെ 
ചരിരുതരകന് എന്നു പേരായി അതിപ്രശസ്ുനും അസാമാന്യ വിഭ 
ഗദ്ധനുമായ ഒരു മാശ്ത്രികന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ 
ല അത്ഭുതചെയ തീകളം ഇന്നും നാട്ടില് പ്രസിദ്ധമാണ '. തരകനു 
കൊച്ചി തമ്പുരാന് സമ്മാനിച്ച വാള ം പരിചയും ഇന്നും ചോളുക ത 
വാളില് സ്മൂക്ഷിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു, 

പള്ളത്തടയില് അയ പോരത്തരകമെറു ഏക സന്താനമായ കു 
ഞ്ഞന്നമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്ന ചോളകത്തില് പൃരവത്ത്തു് 

പള്ള ത്തട്ടയില് നിന്നും, അവര പുതുതായി പണിയിച്ച കരപ്പിള്ള॥ി 

പുരയിടത്തിലെ പുരയിലേക്കു മാഠിതാമസിച്ചു. ഇവക്കു അയ പോര, 

കുയ്യന് ഇങ്ങവെ രണ്ടു പൃത്രസന്താനങ്ങളു ണ്ടായിം ഇതില് മൂത്ത മ 

കന് അയ പോര പള്ളത്തടയില്ും, ഇളുയ മകന് കുയ്യന് കരപ്പിളള്ി 

ല്യം താമസിച്ചിരുന്നു. കയ്യനെഠയും ടി യാന്െഠ ഭായ്യയയടേയും മരണ 

ത്തെ സംബന്ധിച്ചു കേഴിട്ടുളുള ഒരു കഥ വിശേഷി.ൂം പ്രസ്ധധവാ൪ 

ഫമാണു'. കയ്യനെൌ മരണഘട്ുടത്തില് ഭായ്യയ ക്ഷ 90 ചഡസ്സ്റ പ്രായ 

മാണു". കയ്യന്െഠ ചരമംമൂലം മൂരന്തദു:ഖിരയാ.യി ഭവിച്ച ഭാവ 8 
ത്താവിന്െഠ മൂരശരിരത്തില് തൊട്ടു് “നിങ്ങഗാ പളളിയില് ചെ 

ന്നാലുടനെ എനിക്കും ആളയയ്ക്കണേ” എന്നു കണ്ണുസിരോടെ കെഞ്ചി 

നിലപിളിച്ചെന്നും ഭത്താവിന്െഠ ശവം പളകിയില് കൊണ്ടുചെന്നു 

വച്ച്” അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭായ്യയുടെ ആഗ്രഹം സാഹ 

ല്വപ്പെട വിധം അവര്ക്രടി മരിച്ചുവെന്നും ഒഴ്വില് ഭാരുവരുടേയും 

ശവസംസ്കാരം ഒരുമിച്ചു ആഡംബരപൂവ്വം നിധ്വഹിച്ചുവെന്നമാണു 

കേളിരിക്കുന്നതു' . ധതേവിധമുള്ള. ക്രട്യമരണങ്ങഗാ പിന്നിടും ല്ലയ 

കുടുംബത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു . പള്ളത്തടടയില് താമസിച്ചിരുന്ന അ 

യ പോരയുടെ മുത്ത മകനാണു” വലിയ മല്ലാനച്ചന് എന്ന പേരില് 

പ്രസിദ്ധനായിത്തിന്ന ഗീവവുഗിസുകത്തനാ൪ം അദ്ദേഹം വിവിധക 

ലാവല്ലഭനം അതിസമത്ഥനുമായിരുന്നു. എന്നാല് അദ്ദേഹം ദിരഘാ 

യഷ് ഓാനായിതിപ്പാന് സര്പ്വേശ്വരക്ൃപയുണ്ടാകാതെ മസൂരി ബാധി 

തനായി മരണമടയുകയാരെണ്ടായത്്. ടി മല്ലാനച്ചന്െഠ അനുജന് 

മത്തായി പളകിപ്രം കല്പഠയ' ക്കല് കുടുംബത്തില് ഗീവവഗീസിനന്െയ 

ഏക്രമകഗ മഠിയം എന്ന കന്യകയെ വിവാഹം കഴിച്ചു 

ദത്തവകാശിയായി കണ്ടനാട്ടു താമസിച്ചു, മാത്തോമ്മാ ശീ 

ഫാ മലയാളക്കരയില് മാ൪ഗ്ഗമറിയിച്ച ക്രടുത്തില് പള്ളിപ്രതുതു 

ഒള പി ളാന്തോഗ, കല്പഠയ് ക്കല് എന്ന് രണ്ടു ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങഗ 

ക്രിസ്യുമതം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന: അതില് കല്പഠയ് ക്കര ഇല്ലക്കാരന്ാ 
യ് 

അ വക്ടി എന്നയാഗാ കണ്ടനാളു പന്നു താമസിക്കയും അവിടെ പൂത്ത 



03 

ന്വീടടിതനിന്നും കല്യാണം കഥിക്കയും ചെയ തിരുന്നും ടി വക്കിക്കു 
മൂന്നു പൂത്രന്മാരുണ്ടായതില് ദ്വിതിയപുത്രനായ ഗിവറുഗീസിന്ദ മ 

ിയം എന്നു വേരഭയി ഒരു വൃത്തിസന്താനമേ മ ണ്ടാറിയാളള. ട്രി മറി 

യത്തെയാണു് ' മേപ്പാഞ്ഞ പള്ള ത്തടടയില് മത്തായി വിവാഹം ചെ 
സ്്രീരുന്നതു 'ം ഇങ്ങനെ അയാഗ് മുളന്തുരുത്തി, കണടനാടുട' എന്നി രണ്ടു 
പളളികളിലേയും ഇടവകക്കാരനായി തിന്ന, ഏഠെ ത്വകന്ധി്യാതെ, ടി 
മത്തായി മുളത്തുരുത്തില് സ്വകുടടംബം വകയായി ഭാഗവഥി സിദ്ധിച്ച 
ചാത്തുരുത്തില് പൃരയിടത്തിലേക്ക താമസം മാഠഠിം ടി മത്തഭയിക്ക കു 
യന്, വക്കി, അയ പോര, ഏലി, മറിയം എന്നിങ്ങനെ ൭2 സന്താന 
ങ്ങഗ ഉണ്ടായതില് ഏഠഠവും ഇളയമകനായ അയ പോരയാണു' നമ്മു 
ടെ സ്മയ്യപുരുഷ൯ം ൂ 

അന്ധഥാ ചിന്തിതം കായ്യം, ദൈവം അന്വത്ര ചിന്തയേല് 
എന്ന ആപൃവാക്വം എത്രയും യഥാത്ഥമാണെന്നതിനു കൊച്ചു തിരുമേ 
നിയ്യടെ ബാല്യകാലത്തെ ഒരനുഭവം തികച്ചും പ്രസ്രഷ ടികരിക്കുന്നു 
ഒട്ട . തിരുമേനി ശെമ്മാശ്ശൂനായിരിക്കുമ്പോശ അദ്ദേഹത്തിനു തിവ്വാ 
ഫഹാലോചനകഗ പലരു വരികയുണ്ടായിം ഒരാലോചന വന്നതു് കരി 
ഒകാശ്രയുക്ച ഒരവകാശി പെഷ്ഡകുട്ടിയെക്കൊണ്ടായിരുന്നും കത് സ്വ 
പിതാവിനു മിക്കവാ൮വം സമ്മത്വുമായിരുന്നും കണ്ടനാട്ടു പള്ക്ലിയിലും 
മളുത്തുരുത്ത। പളകിയിച്ും തനിക്കു ഇടവകത്വമകളതിനാല് ശ്െമ്മാ 
ശനെ കരിങ്ങാശ്രയുളള. ദഒരവകാശ്ല്ത്ണ്തിനെക്കൊണ്ടു വിവാഹം ക 
ഗിപ്പിച്ചാതല് ശെമ്മാശ്ശൂന്ന ഭാവിയില്: മൂന്ന ' ഇടവകകളുടേയും വികാ 
നിത്വവും തന്മൂലമുകള ആദായവും ലഭിപ്പാന് സംഗതിയാകുമല്ലോ 
എന്നാണു പിതാവു ' ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടത് . എന്നാല് സ്വരഗ്ലീയ 
പിതാവിനെ ഫിതമോ മഠിച്ചായിരുന്നും അതെ-__ത്രദ്ദേഹം മലങ്ക 
രസടയ്യടെ അരാഭ്ധ്യനായ ഒരു വെദികശ്രേഷ്ഠ മാമുനിയായി തീരു 
കത്ടിന്ന ൭ ചയ്ത 

 ു ക ലു ക; 4 

ആ വന്ദ്യതിരുമേനിഭയ കണ്ടിട്ടുളക വരത്രയും പാഠഞ്ഞുകേളിള 
൭൭. ഒരു പ്രത്വേക സംഗതി എന്െറ സ് മരണയിലുണ്ടു് . ആയതു” അ 
വിടുത്തെ ഭക്തിനിര്ഭരമായ മഖചൈതന്പത്തിനു” ആകസ്മികമായ 
ണ്ടാകുന്ന ഒരു അന൪ഘശോഭടയ്പ്പാഠിയത്രെ. വി, ക൪ബാനയഷ്ക്ക്കായി 
മടബഫായിലേഷ്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ പുരോഹിതവരേണ്വന് പടി 
ഞ്ഞോട്ടും വാധ വു നല്കാന് തിരിയയമ്പോശ ആളിനെ പ്രകൃതവും പ്ര 
തിരയും പൃത്വസ്ഥപ്പെട്ടുകഥിഞ്ഞു. തികച്ചും ദൈവികമായ ഒരു പ്രാ 
പൂരമ്യ ഒരുജ്മവലതേജസ്സ്, ആ മഖാരവിന്ദത്തില്പ്രസ്ഫൃരിക്കയാണ 
പ്പ്പോഗ്. ഈ പ്രകൃതവ്ൃത്വാസത്തില് ആളു കശ അത്ഭതപ്പെടിട്ടുണ്ടെ. 
അമ്പരന്നിട്ടുണ്ടു , 

ൽ 
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1909 തലാമാസം 20-ാ൦നൂ- മലങ്കരസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ 

അവിസ് മരണീയമായ ഒരു ഘട്ടമാണു. മലങ്കരസഭയുടെ ഭക്തതാരം,; 

അഭിമാനസ്മംഭം, കണ്ണിലുണ്ണി, സകല ജനസമാരാഭ്ധ്യനായ വൈദിക 

മേധാവി അന്നു വാതിരാനേരത്തു __-ദൈവംതമ്പുരാന്െറ സവിധ 

ത്തില് താന് നിത്വവും മുടടകുത്തുന്ന ആ പരിശുഭ്ധ യാമത്തില് സ്വ: 

൪ഗ്ഗസ്ഥനായിം ഈ വാത്ത കേടവര് കേടവ൪ ഞെടി വാവിട്ട, കര 

ഞ്ഞും വൈദികഗണം ഒന്നടക്കം ക്ദുനഭാരത്താല് കണ്ണ്ണീ൪ വാത്തും ത 

ന്നെ പുത്രനിരവിശേഷം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വലിയ തിരുമേനി (പുലി 

ക്കോട്ടില് മാർ ജോസഫ് ദിവന്നാസ്വോസ് ) ശോകമൃകനായി് ഇതി 

ക്രത്തവ്വതാമൂഡ്ഥനായി. അത്ധവന്തം സന്താപകരവ്യം സംഭ്രമജനകവു 

മായ ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടു ' ഇന്നേക്കു 90 സംവത്സരം തികയുകയാ 

നു, അവിടുത്തെ ഭൌതികാവശിഷ ടം പരുമല പള്ളിയുടെ സവി 

ധത്തില് നിത്വവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു തആആ പരിശുഭ്ധന്െഠ പരമാത്മാ 

വു ആയിരമായിരങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി സ്വരഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിങ്കതു മ 

ഭധ്ൃസ്ഥപ്രാത്ഥനയണ.ലു ഹാലേലൊയ്യാ പാടുകയുമാണ € 

ി 

പിതയസ മരണ 

(മല്ാന് കെ. ഇ. തോമസ് കത്തനാര്) 

1, | പ്രാരിതെല്ലാം ഭരിക്കുന്ന ദൈവമെ, 

പേരെഴ്ണം ഭവല്; ഭക്തണ്െഠ വാത്തയെ 

ചേരുംമട്ട കഥിക്കുവാനോഠവും 

പാരാതെന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണകേം 

9, ആശിച്ചോണമിീ ഭക്തചരിതമി-- 

ന്നാശ്രു ചൊല്വാന് തുനിഞ്ഞോരെനിക്കിഫ 

ഈശപൂത്രനാമേശുദേവന് കനി. 

ഞ്ഞാശിപ്പാദമരുളുണം മേല്ക്കുമേതിം 

3, കാരുണ്വാത്മാവായിടുന്ന ദൈവമെ, 

പാരില്, ഭാസിച്ച ഭക്തന്െഠ വാത്തയെ 

പാരാതെ ചൊല്വാനഗ്നി തന് നാവുപോല് 

ചേരണമെന്ദൊ ചിത്താംബുജത്തില് നീ 

ക രി 
ക് 

| രാമായണം 23: ഉ.ു)ം വൃത്തരിതിം പഠനരിതിയിലും 

ചൊല്ലാം, 



റ 
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3, ഇ കിത്തനിയനാമേശ്ുതന് മാതാവേ, 
) ഓത്തു ഭക്തന൯ൌ സ്ല്ഗുണരത്നങ്ങഗാ 
ചേത്തുകോത്തോരു മാല തീത്തീട്ടവാന് 
പേത്തുപേത്തമനുഗ്രഹിച്ചി ടകം 

ം ഇ എത്രയും ദൈചര്ക്തേനായന്പഹ 
മത്രവത്തിച്ച മത്ത്യനൌൊ സല്കഥ 
ചിത്രമോത്താലതോതാന൯ുനുഗ്രഹം 
പത്രോസും മമ പൌലൃസുമേകണം. 

6, നിന്നടികളിലീശാ, നടന്നൊരു 
വന്ദ്യനാമേശുനാഥനെ മാനിപ്പാന് 
വന്നവനിന്൯ഡ്വാപാലകന് മാത്തോമ്മാ 
ധന്യനേഠാമനുഗ്രഹമേകണം. 

7 രാഗ്യമൊത്തു പരുമലപ്പളകിയില് 
യോഗ്യമാംവിധമെന്നും വിളങ്ങുന്ന 

മാ൪ഗ്രിഗോഠിയോസാമത്തിരുമേനി 
യാഗ്രഹം പോലനുഗ്രഹിച്ചീടണംം 

6ം ആയിരത്തോടെ ഗൃപത്രമെട്ടമ-- 
ങ്ങായ കൊല്ലം തലാഖ്യമാം മാസത്തില് 
തീയതി പതിനേഥിലാസല്ഗണന് 
പോയിതയ്യോ! പരലോകമെത്തുവാന്. 

9. സിദ്ധന് ഭൂലോകവാസം വെടിഞ്ഞ നാഗ് 
ശ്രദ്ധയോടെ നമിച്ചു കത്താവോടായ് 
അത്രവന്നോക്കുമേവക്കുമായ" ചെയ്താ- 
നെത്രയും ദീരഘമദ്ധ്യസ്ഥയാചന 

10, സ്വ൪ഗ്ഗഭാഗ്യമാം പാദ്പഛ്മായയില് 
നിരശ്ശമിച്ചോരു നല്ല തിരുമേനി 
ഭാഗ്വമായതനുഭവിപ്പാനിഹ 
പാക്കവോരെയനുഗ്രഹിക്കും ദൂഡ്ധം, 

11, ചാരുശീലനാമത്തിരുമേനി ത൯ 
പേതിലാണ്ങടെഴ്ുമോരമ്മയാമുത്സവം 
ചേരും മടിഹഘോഷിപ്പുംന് നേര്ച്ചകാ-- 
രേം ഭക്തിയോടെത്തുന്നു തദ്ദിശി, 

9 പരുമലപ്പളളി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൈവമാതാവിനെഠയും 
മാര പത്രോസ് പനല്ൂസ് ശകീഹന്മാരുട്രെയും നാമത്തിതു ആകുന്ന 
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അണ്ടുതോവവമീയുത്സവമാദരം 
പൂണ്ടുകൊണ്ടാടിമേളിപ്പാനാളകശ 
വേണ്ടുവോളം വരുന്നുണ്ടൊരുത്തനും 

പേന്ടെന്നില്ലിതു വിസ്മയമോക്കുകില്ം 

മോക്ഷമന്ദിരമെന്നു തന്നെയിതു 
വീക്ഷിച്ചിടടന്നോരെല്പാം വിധിച്ചിട്ടം 
പ്രേക്ഷകരിഹ ചക്ഷ്യസടയ്ക്തകാതെ 
സ്മൃക്ഷിച്ചുനോക്കുമത്വന്തവിസ് മയാല്ം 

പൊക്കമേഠീടും സ്വ൪ഗ്ഗസിംഹാന-- 
മിക്കണക്കല്ലേ കണ്ടതേശായഴ്യം 

നീക്കമില്ലിതു തത്തുല്യം താനിഹ 
നോക്കുന്നോര കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കിട്ടം 

ഉണ്ടല്ലോ മെഴ്ുകിന്തിരിക്കാലുകള് 
രണ്ടു ഭാഗത്തും മദ്ധ്യേ കുരിശതും 

പണ്ടു സീയോനെ സൌധത്തില് മേശമേല് 
കണ്ട കാഴ്ചയീ ത്രോണോസില് കാണുന്നും 

ഇത്ര മാഹാത്മ്യമുക്ഷൊരി ത്രോണോസില് 
സിഭ്ധരരപ്പിക്കും കാഴ്ചകുരബാനയും 
എത്ര കണ്ടാലും പിന്നെയും കാണണ-- 

മത്ര കാണായ് കില് പങ്കമില്പാക്കുമേ, 

തത്തരദ്വാരത്തുടെ ഗമിച്ചെന്നാല് 

തത്ര കാണാമാസ്സിദ്ധനെഴ്യരം കബര് 
അദ്ദിക്കിലേക്കു നില്ക്കുന്നോരാസ്ഥലം 
ചിത്രാലംകൃതമെത്രയും ശോഭനംം 

നില്ക്കും ഫോട്ടോ നിരിക്ഷിച്ചുവെങ്കിലോ 

ചിക്കെന്നു കാല്ക്കല് വിണു നമിച്ചുടന് 
തല്ക്കരങ്ങളാലേകുന്നനുഗ്രഹം 
ടകെക്കൊഗവാനേറഠമാശിക്കുമേവരുംം 

ദ്വിത്തു ചിഞ്ഞതില്നിന്നു മുളയൃയണ്ടായ് 
സത്തൊടൊത്തു ഫലിച്ചിട്ടം പോലവെ 

കത്തൃ ദാസന് തന് കായം വെടിഞ്ഞിട്ടു 
മെത്തുമോജസ്സിരടിച്ചു സിഭ്ധനായ്. 

ഈശനേഷ ഞാന് നിന്െറ പിതാക്കശക്കു 
നാശമില്പവര ജീവിച്ചിരിക്കുന്നും 

നാശമുമേളാക്ക ഞാന് ശനല്ലേ*വം 
മോശയോടിശന് കല്ലിച്ചിട്ടണ്ടല്ലോ, 
ി 
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ശുദ്ധിമാ൯ ദൈവം ജു വിക്കം പോലവേ 

. ശൃഭ്ധിമാന്മാരുമങ്കൊരുമിക്കുനം. 

ശുഭ്ധന്മാരില് വസിക്കുന്ന ദൈവം രന 

ശുദ്ധന്മാരെ വസില്പ്ിക്കും തന്നിലും: 

€പ്രാത്ഥനയാല് മുതക്കെന്തഹോ?: മുത൪ 

പ്രാരത്ഥനയാര ഫലമെന്തു മത്ത്വക്കും? 

ഓത്തു പോകരുതിവിധമല്ലവു-- 
മോത്താല് സിദഭ്ധരാം മത്ത്വക്കണ്ടോ മതി? 

സിദ്ധന്മാരുടെ സന്നിധാ നില്ക്കുന്ന 

സിദ്ധനാകും തിരുമേനി തന്നുടെ 

ശുഭ്ധമദ്ധ്യസ്ഥ യാചനമയ്യക്കെന്നുമേ 

സിദ്ധനുത്തരം സത്വരം കിട്ടുന്നു 

പാരം കഷ്മപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളു.ം ' 

ചാരത്തു ചെന്നു നേന്നു നമിക്കുകില് 

ഭാരമേവുന്ന ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും 
പാരാതെ തിത്തു ചാലിക്കമാമഹാന് 

മോഠാന് പത്രോസ് പാത്രിയക്കീസിന്നെൌ 

മാഠത്തു പ്രീതിയാനിട്ടനന്തരം 
ഏഠിയഭക്തിവിശ്വാസ്ഭാരത്താല് 

മോഠാനില് നിന്തിരുപ്പദം പ്രാപിച്ചു. 

യാത്രചെയ്ത്ങെറുശലേം പുക്കഹോ 
ക്രിസ്തൻ കബഠിങ്കല് നമിച്ചഥ 
ആര്രത്തമോദം മലബാഠിലെത്തിച്ചേ- 

ന്നാസ്ഥയോടേശു ദാസനും ശിഷ്വരും, 

ഭൂമിയില് പാത്ത കാലത്തുമേ നിജു. 
നാമത്തില് നേരച്ച നേന്നു നമിക്കുകില് 
ഈ മഹാന് തെങ്ങിന് പേട്ടുഫലങ്ങുളെ 
സാമോദാല് നീക്കിക്കാണിച്ചാന് സല്ഫലം, 

മുന്നം മാലാഖേപ്പ്പോലെ ജിവിച്ചെരി 

വന്ദ്യനില് ക്രിസ്പ്യരായവരൊക്കെയും 

ധന്യമാം ദിപസ്പംഭത്തിലെന്ന പോ-- 

ഖെന്നു വിക്ഷിച്ചു പാത്തിരുന്നില്പയോ! 

കാഠവ൮ം സിസ്ധുപും കത്തന് ഭരിച്ചപോല് 
തോഠഠിടാതീ മഹാനും ഭരിച്ചല്ലൊം 

ഏറഠമാമോളം സ ളീബാവരച്ചുടന് 
മാററി വേമ്പനാടെന്നുള്ള കായലില് 
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തുമ്പമണ്ണില് വസന്ത വരികയാ-- 
ലുപ്വരന്സാരവ ടത്തിലേവരും. 
അന്പെഠഴ്ഴം തിരുമേനിചെന്നായതും 
കമ്പമെന്നെ നിറുത്തി ശുശ്രുഷയാ; തിം 

ശ്രടെ പാത്തൊരു കോശിശെകമ്മാശ്ശുനാം 

ക്ര്ഭിവിന്ന കഠിനജ്വരമത്യം 

പ്രധഡ്ധനംം ദൈവഭക്തന് നമസ്തരാരാല് 
പാടേ മാഠഠിനാനെത്രയുമത്ഭതംം 

ജൂസ്ത്ിസാം രായ൪ര് തന് പത്നി രോഗത്തില് 
വെട്ടു ഡോകട൮ം കൈവിട്ടനാളഹോ! 

പെടെന്നിയേശുഭക്തഭിഷഗ്വരന് 
തെഠെഠന്വ്െ സുഖമാക്കിനാനായതുംം 

തെക്കൊരില്ലത്തു സന്താനമില്ലാഞ്ഞു 
ദു:ഖിച്ചായവ൪ര സിദ്ധനോടത്ഥിച്ചു. 

തക്കണ്പാത്തുടന് പ്രാത്ഥിച്ചരയ്ക്കയാല് 
നിക്കമില്വാതെ ഉണ്ടായി സന്തതി, 

ദുഷ്ടഭൂതങ്ങള് ബാധിച്ച മര്൪ത്വര് 
ശിഷ്വെ കാണകിരല് ഞെടിവിയച്ചിട്ം 

ദൃഷ്ലികൊണ്ട്! മഹാനൊന്നു നോക്കിയാല് 
പെട്ടെന്നു വിട്ടുമാറിപ്പോം ഭൂതങ്ങഗ. 

ശിഷ്ടുന പാമ്പാക്കുടെയെത്തി വാണനാഗ 
വൃഷ്ടിയില്ലാതെയമ്ട് ് രിലു മള വര 
കഷ്ടപ്പെട്! മഹാന്റെ പാദാന്തികെ 
പെട്ടെന്നു ചെന്നപേക്ഷിച്ചു സാദരം 

മൂന്നനാഗ നോയ മ്പ നോഠഠിരുന്നിടേണം 
മൂന്നാം നാളൊത്തുക്രടി നമിക്കണം 
എന്നു കല്ലിച്ചതാദരിക്കായ് കയാല് 
വന്ന വൃഷ്ടിയും മാഠിപ്പോയില്ലയോ: 

വന്ദ്യനായ” വാണ വല്യതിരുമേനി 

തന്നുടെ വല്യജൂബിലി]। വേളയില് 

വന്ന വ൪ഷമിധനമ്പന് നിരത്തിയ 
തന്നു കണ്ടവരര്്ത്ഭതാല് ഥ്ര്പ!നാ൪ം 

എന്തെല്ലാം വന്നാലും സഹിപ്പാന് കുരുത്തലം 

ചിന്ത്രമീഭശക്തന് ജുബിലിയാഘോഷത്തില് 
ചന്തമറഠ വരാന്തയില് വാണഹോ 

ഫന്ത കാണിച്ചു തന്നുടെ താഴ” മയെം 
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കത്താവെത്തിഡ ഥഗ്രാമത്തിലെന്നപോ- 

' ലുത്തമോത്തമനായൊര) ഭശ്തന് 

എത്തിച്ചേരുന്ന പള്കിയിലാളു കഥാ 

ചിത്തമോദമൊടോടിധെത്തും പരംം 

ഇദ്ധന്യനരപ്പ്പിതം ശഷരബാ൯ന കണ്ടിടാന് 

ബെദ്ധപ്പുടിടടു മുത്ധാഫാലേവരം 

ശുദ്ധപൂജുയെ ്ലന്നകകിക്കമ്പൊളുി 
സിദ്ധന്െ ദുഷ്ടി സ്മൂയ്യസമാനമാം 

ദൈവമന്ദിരേ പൂജിക്കുന്നേരത്ത 

ദൈവഭക്തമുഖപ്രഭ കാണുകില് 

ദൈവസന്നിധയ നില്ക്കുന്ന നല്ലൊരു 

ദൈവഭൂതനാണെന്നു തോന്നും നൃണാം: 

ധന്വമാകും നിരണവ്യം തമ്പമ-- 

ണ്ണണെന്നിവ ഹ മഹാനളളിടവക 

എന്നിരിക്കിലും സ്നേഹബന്ധത്തിനാരു 

മന്നിരതെല്ലാമ് മാന്യനിടവക. 

ചിത്രമിപന്ദ്വന് ദീവത്തിലായപ്പ്പോഗ് 
പുത്രരെക്കാള മാദരവാനഹോ! 

. നിത്വമാത്മീയ പൃത്രരായുള്ള വവ 

കൃത്വമെന്നോത്തു ചെയ്യ ശുശ്രൂഷകള്. 

വിശ്ചമെല്ലാം ഭരിക്കുന്ന ദേവനാം 
വിശ്വനായകന് തനെ കൊടിക്കീഥില് 
ആശ്രരിതനായ പുണ്വപുരുഷനെ 
ആശ്രയിച്ചിട്ടക വിശ്വാസത്തോടെന്നും. 

ക്രഠൊടാ ഭക്തന് തന് കബര് കണ്ടാല് 
മാഠിപ്പോഷുവാനാക്കുമെളതല്ല 
മാത്തു സ് ളീബാരൂപം വരച്ചുടന് 
മാഠാതെനിന്നു ധ്വാനിക്കുമേവരുംം 

നേരച്ചയായിഹ കാശും പണങ്ങളും 
വച്ചുഭക്ഷ്യാപവനും പൊന്രാശിയ്യം 
കാച്ചിമുക്കിയ സ്വര്ണ്ണൂപ്രത്രിമയും 

കാഴ്ചവഡ്യ്ന്ന വെളളാിരൂപങ്ങളു ം. 

ചേലെഴം വെള്ളിക്കാസാമിന്നും പൊന്നിന് 
പിലാസ നല്ല ബ്രിട്ടന്വിളക്കുകള് 
ആലിലയുള്ക മുത്തുക്കുട കൊടി 
പാലു,മെണ്ണ, നല്പാദ്യഫലാദികശ, 
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48, തന്നിലയമാമേരശലേം ഭണ്ഡാരം 
തന്നില് വച്ച വിധവതന് കമാശുൂപോര 
ചെന്നു നേരച്ചയര്പ്പിക്കുന്ന മര്ത്വരില് 
വന്ദ്യന് തൃക്കണു ചേത്ത്തെന്നും തുണസഡ്ക്ുന്നു 

49, ഉശ്ക്കടഭക്തിയോടെ നമിപ്പ്പോരില് 
തൃക്കടക്കണ്ണുചേക്കുമപ്പുണ്വവാന് 
ഭക്തന് ധ്വാനിച്ചടുക്കുന്നതെത്രയോ 
അക്കണക്കവനോട്ട മടുത്തിടടം. 

20, സരര്പ്വനായകഭക്തന്െറ ചാരത്തു 
സവ്൮വജാതിമതസ്ഥരും ചെല്ലകില് 
സര൪വ്വദുഃഖവും നിക്കിയനുഗ്രഹം 
സര്ധൃശക്തകനാമേശു നല്കും ദുഡ്ഥംം 

പരുമലബുവു) പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയില് 
(സി. ഐ. ചാക്കോരു മാസ്പൂര്) 

ആണ്ടും മാസവും തിഭമായി പഠഞ്ഞുക്രടാ. വഴഞ്ചെന്മാര പഠ 
ഞ്ഞുകേട്ടതാണിതും അന്നു ഈ ലേഖകന് ഭൂൂജ്ാതനായിട്ടു ണ്ടോയെന്നു 
തനനെ സംശയമാണു. അഥവാ ഉണ്ടൈങ്കില്തന്നെ നന്നേ കൊച്ചാ 
ണു. പരുമലബാവാ (അക്കാലത്തുളളവര അഃദ്ദഹത്തെപ്പഠഠി പഠ 
ഞ്തിരുന്നതുപോലെ അന്നം തിന്നാത്ത മുനി) പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലേ 
ക്കെഴ്ണന്നമ്ള, തിരുമേനി ഇവിടെവെച്ചു ലില പട്ടംകൊട്ടക്കത ശു 
ശഘകഗ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ 
രണ്ടു മഹല്തസംഭവങ്ങളാണു' ഈ ലേഖന സംഗ്രഹം, 

പഴഞ്ഞി ഓാത്തഡോക്സ്പ് പള്ളിപ്പറമ്പില് ഒരു വലിയ 
മാവുണ്ടായിരുന്നും സാമാന്വം വലിയ വൃക്ഷമായിരുന്നുഅതു്, 

കായ്ക്കുന്ന മാഞ്ങാഷ്ണ്കു കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഒരേസമയത്തുതന്നെ പ്ൃൃത്ത 
തും മൂത്തതും പച്ചയും കണ്ണിമാങ്ങായുമായി ധാരാള മുണ്ടായിരിക്കംം ന 

ല രുചിയുള്ക മാഞ്ങായയമാണു. കഴിഞ്ഞ കൊടുങ്കാഠറുകാലത്താണു് 
ആ മാവു വിണതുു. 

വെയിലാഠി വിശ്രമിക്കാനായി മാവി൯ച്ുവടില് ഒരു കസേര 
യില് തിരുമേനി കാഠവുംകൊണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഭക്തജനങ്ങഗ ചുഠഠി 

ലും നിന്നും മാങ്ങായുടെ വിശേഷവും മാവിന് തണല്മൂലം അമ്ഖതുനോ 

മ്പിരു ആഴ്ഗതോവും കുരബാനാനന്തരം നടക്കുന്ന കഞ്ഞിപകരച്ചയ്യയള്ള. 

സൌകയ്ക്യവും പായുന്നു. ആതു മാുങ്ങാക്കാലവുമാണു , ഒരു മാമ്പഴം 
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കാഠേറഠ൮ താഴെ വീണും അതു തിരുമേനിക്കു കൊട്ടപ്പാനായി ഒരാശ 
ഓടിച്ചെന്നു എട്ടക്കുമ്പോഗേയ്ക്കു ഒരു പയ്യന് ചെന്നു എട്ടക്കലും കടിക്ക 
ലും ഒന്നിച്ചകഥിഞ്ഞു. ജനങ്ങഗ അവനെ ശാസിച്ചും ഉടനെ തിരു 
മേനി അവരെ അമത്തി ഇപ്രകാരം പഠഞ്ഞു “നിങ്ങള് അവനെ ശാ 
സിക്ണ്ട., പഗമല്ലെ, പിലലയല്ലെ, പള്ളിപ്പഠമ്പലെ, എനിക്കാവശ്വ 
ഉമങ്കില് തമ്പുരാന് ഇനിയം തരും,” 

ഇതുപാഞ്ഞു സ്വല്പം കഥിയയമ്പോഗേക്കു തിരുമേനിക്ക് എല്ലാത്തരം 
മാങ്ങകളു.ടെയും സാമ്പിഗ കാണാനോ എന്നു തോന്നുമാ൮ ഒരു ചില്ലി 
കക്കാമ്പു മുറിഞ്ഞു താഥെ വിണും അതില് പപഴ്ചത്തതുമുതല് കണ്ണ്ണിമാ 
ത്3 വരെയുള്ള പലതരം മാങ്ങാക്കലകഗ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുമേനി 
മാമ്പഗം ആസ്വദിക്കയും പച്ചമാങ്ങരുചിനോക്കുകയുംചെയ്തു. ജനങ്ങ 
സദന്തോഷചിത്തരായിം 

ഭക്തശിരോമണിയായ മുനിയുടെ വാത്ത നാടെങ്ങും പരന്നു. ഒരു 
ദിവസം വന്ധ്യയായ ഒരു ശ്ദ്രസ്ത്രി തിരുമേനിയെ വന്നു കണ്ടു. ആ 
വഗ പ്രസവിച്ചിടില്ലെന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു താലോലിച്ചു മരി 
ചുപോകണമെന്നും' അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അതിനായി തിരു 
മേനി ഒന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചും ദൈധാത്മപ്രേരി 
തനായ തിരുമേനി പ്രാത്ഥിപ്പാനായി മദ് ബഹായില് പ്രവേശിച്ച. 
തിരശ്ശിലയും വലിച്ചു, അതു ദീര്ഘനേരത്തെ പ്രാത്ഥനയയിരുന്നു. താ 
ഴെ കാത്തുനില്ക്കുന്ന വര് മുഷിഞ്ഞും ഏഠെനേരംകഥിഞ്ഞു തിരുമേനി 
ഇഠങ്ങിവനം, ശെമ്മാശനോട്ട ധൂപക്കാഠിയിലെ ഒരു നുകളല് ചാരം 
കൊണ്ടുവരാന്പാഞ്ഞും അതു പ്രസ്യത സ്ത്രീക്കു കൊടുത്തു അവളെ അ 
നുഗ്രഹിച്ശു. ആ ചാരം കലക്കിക്കുടിക്കാനും തമ്പുരാന് അനുഗ്രഹിക്കു 
മെന്നും കല്ലിച്ച! ഏന്തൊരതിശയം! വര്ഷം ഒന്നു കറിഞ്ഞു. ഇക്കായ്യം 
ആരോത്തു? ഒരു ശുദ്രസ്്ി ഒരു ആണക്ുഞ്ഞും വഗിപാട്ടമായി ഇതാ 
പഭകിയയടെ പടിഞ്ഞാഴെ ഭാഗത്തു” എത്തിയിരിക്കുന്ന. മുനി അനുഗ്ര 
ഹിച്ചു 'അവശക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞാണത്ു”, കുഞ്ഞിനെ കാഴ്സവെച്ചും വഗി 
പാടു അരപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു കുരുഹലചിത്തയായ അവഗ സന്തോഷാ 
പൊഴിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയിം പരുമല ബാവാ പരമഭക്തന്. അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ പേരില്ഇതിന്നുടുത്ത കാടടകമ്പാന്. കുന്നംകുളം,മരത്തങ്കോട്ട് 
ആദിയായ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളികളും ചാപ്പലുകളം ഉണ്ടു. 

്നീതിമാന്െഠ ഓര്മ്മ വാഥ”വിന്നാകുന്നു.3 



പുരുതന മലമത്കരസഭയുടെ 
ആധ്യനിക പരിശുദ്ധന് 

(റവ. ഫാദര് ഐ. ദാനിയല്, ഡീ. ഡി്.. 
എഫ. പി.എച്ച്. എസ്., ച്ചേപ്പാട) 

ക്രിസ്മുസഭ ആദിമകാലം മുതലേ അതിലെ പരി ശുഭ്ധന്മാരെയും 

രക്തസാക്ഷികള്ളെയും ആദരിച്ചുവരുന്നു . രക്തസാക്ഷികള്ടെ രക്തം 

സമയുടെ വിത്താകുന്നും അതുകൊണ്ടു ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയില് സ്ഥാ 

പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചിട്ടുളമള പരിശുഭ്ധന്മാരെ ഓക്ന്നതു സഭയ്ക്ര 
ഒരു വലിയ പദവിയാണ്. അതനുസരിച്ചു പരുമലെ ക്ബഠടങ്ങി 

യിരിക്കുന്ന ആ പുണ്വപുരുഷനെ മലങ്കരസഭ ഒരു പരിശുദ്ധനായി 

വ്രഖ്വാപനം ചെയ്തതു” എത്രയും ൭ചിതംതന്നെം ആ പ്രഖ്യാപനം 

ഇന്ഡ്വയ്ക്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച വരഷം തന്നെ നടന്നതും അത്ഥവത്താ 

ണ്. ഇന്ഡ്വ പുരാതനകാലം മുത്ത്ക്കേ പരിശുഭ്ധന്മാത്ടെയും മത 

ങ്ങളു ടെയും നാടെന്ന് അറിയതപ്പെടിട്ടുളളതാണു'. മഠ) രാജ്യങ്ങഗ 

ലൌകികസമ്പത്ത കൊണ്ടു” ഉയരാന് ശ്രമിക്കുമ്പോഗ ഇന് ഡ്ൃഷ്ണുു ആ 

ത്മീയസമ്പത്തു കൊണ്ടല്ലാതെ യഥാത്ഥമായ ഉയര്ച്ച പ്രാപിക്കാന് സാ 

ദ്ധ്യമലം 

ഇന്ഡ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോഗ മഠ൨൮ രാജ്യ 

ങ്ങളുടെ മേല് ആധിപത്വമോഹം ഇന്ഡ്വയഷ്ക്തില്ലായിരുന്നു എന്നും ച്ര 

ത്ൃത ആത്മശക്തികൊണ്ടു രക്തരഹിതമായ യൃഭ്ധത്തിലേരപ്പെട്ടു സ്വാ 

തന്ത്്യം നേടി എന്നുള്ളതു” ഇന്ഡ്വഷ്ണ്ണ് അഭിമാനകരമാകുന്നു എന്നും 

ഗാന്ധിജി പഠധു കയയണ്ടായിട്ടുണ്ടു . അതുകൊണ്ടു അത്മശക്തികൊ 

ണ്ടു സ്വാതന്ത്രം പ്രാപിച്ച ഇന്ഡ്വയ്ക്കു ദൈവഖനിയമങ്ങശക്കു പ്രാധാ 

ന്യം കൊട്ടക്കുന്ന ഒരു ആത്മിക്രരാജ്വം കെടിപ്പടുക്കണമെന്നുകള തായിരി 

കണം അദര്ശമായിരിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ള, ആദര്ശം ഫല 

പ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതിനു പരിശുഭ്ധന്മാരുടെ ദുഷ്ടാന്തങ്ങഗ് പപെതുജ 

നദ്ദഷ്ടിയില് കൊണ്ടുവരേണ്ടതു” അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു', പരിശു 

ഭ്ധനായ: പരുമല തിരുമേനിയുടെ ആ മഹനിയ ദൂഷ്ഠാന്തം നമുക്കു ആ 

ത്മികജീപിതത്തിനു പ്രചോദനം നതി കത്തക്കതാണു് എന്നുകൂളതിനു 

സംശയമില്ലം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു വിശ്വാസ വീരനും സര.്രവ്വ 

ത്തിനിരതനും ലോകത്തില് ജിപിച്ചവനെങ്കിലും ലൌാകികനല്ലാതെ 

ദൈവികനായി ജീവിച പരിശുഭ്ധനുമത്രെം 

ഭാരതസന്ധാസി എന്നുളള. യഥാര്ത്ഥ പേരിനു ആ പരിശുദ്ധന് 

തികച്ചും അ൪ഹനാണ്.ം ദാരിദ്രം, അനുസരണം, പാതിയവ്രത്വം 

എന്നീ ത്രിവിധ സന്പാസിത്വചിട്ടകശ പരിപൂര്ണ്ണമായി പാലിച്ച് 



[5 

അദ്ദേഹം വിശുഭ്ധി പ്രാപിച്ചും സ്വന്തമ്ഥയി അദ്ദേഹത്തിനൊന്നമ। 

ലായിരുന്നു. കുരിശെടുത്തു തന്െറ യജമാനനെ അദ്ദഹം യഥാ 
ത്ഥമായി അനുഗമിച്ചു. വിശ്വചാസികഗ കൊഴുക്കുന്നു കൊണ്ടു അ 
ദ്ദേഹം ജിവിച്ചു. കൃത്യമായി നിഷ്ടകള് പാലിക്കുന്നതില് നിരബ 

ന്ധമുഭമവനായിരുന്നു, ഏഴു യാമങ്ങളിചുറുമമ നമസ്ത്രാരങ്ങഗ കണി 

ശമായി നിരവഹിച്ചുവന്നു. ഏകാന്തതയില് അരദ്ധരാത്രിക്കള ത 

ന്രൊ പ്രാത്ഥന തനിക്കും ൪ന്രൊ ക്രുദെയുമ്മ വടം വലിഡ ആത്മി 
യ അറാഃ*വത്തെ ഉളവാക്കുന്നവയായാരുന്നും 

ആബത്വത്ത തണ്ടര വംരഡ്യം 

൭ വവസിക്ക എന്മള്ുദത സാധാ 

രണഥായ। ചെന്നുവനംം ഭക്ഷ 

ണറ പൂര്. വയം ലഘ ുമായരരു 

൫൭ നങ്കിലും ൮ ൪) ബവല് പ്പാറം 

എതിരി ന്നതിനു കിപ് അ 

ദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായന്നം അദദ്ദ 

ഹത്തിനെറ ആത്മ്യശശ്രഷ 
തുറ വപ ൨൧ ഞ് 3)  ടിദ്ടേവ്വ ക 

ചൈതന്യം തജ നുന്നവയും വ്വ 

ചോദനപ്പദവുമായ രുന്ന. മു 

ത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം പാ 
ലിക്കുന്നത ലും സുവിശേഷഹോ 

ഷണത്തിചും അതിപതുല്ലഡ്വം 
വ്വദരശിപ്പിച്ചം അദ്ുഹവപുമാ 

ി 

യി സഹവസിപച്ചിടകകവക്കെ 
ഷി ന ലു 4, ല് ഖാം അദദ്ൂഹത്ത നൊ ത്വാഗ 

പരമായ സേവനസന്നദ്ധത ആ ഫാ3ര ഐം ദാനിയേത്ം 
ജ്ജ] 09വാന് സംഗതിയായിട്ടു 

ണ്ട. മലമ്രസഭാശാഖ വിദേശങ്ങളിലും സ്ഥാവിക്കുന്നതിനു” അദ്ദേ 
ഹം അത്വതാല്ലയ്യം പ്രദരശ്പ്പിച്ച. അമേരിക്കയിലെ ഓശഡ് 
കാതോലിക്ക സഭയിലെ ജോസഫ് ഠെനിവിലാത്തി എന്ന പട്ക്കാര 
നെ 1892ല് സിലോണില് വച്ച തെയോഫിലോസ് എന്നനാ 
മത്തില് പട്ടം കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹവും സംബന്ധിച്ചും തദന 
ന്തരം അമേരിക്കയിലെ ““ഓരഡ൪ ഓഫ് ദി ര്ര൪൯ണ ഓഫ്ഫ് തോണ് 
സ്" എന്നു സംഘത്തില് നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനു ബഹുമതികള് ലഭി 
ക്ടകയുണ്ടായി എന്നുക്ളൂതും പ്രസ്താവയോഗ്വമാണു '. 

തനെഠ സ്വന്തം കയ്യാല് അനവധി പുഠജാതികളളെ അദ്ദേ 
ഹം മാമോദ്'സാ മുക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പുഠജാതിമി 
ഷ്യന് വേല ഇപ്പ്വോഴം തടന്നകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മഠ൮ളള വട നന്മ 
ഒ ലയഷ്കുന്നര1ര൪ അഭ്ദേഹം ഒരിംചും ൧ഷ ബിരവായി ന്നില്ല. ത്രാഭ്ലേ 
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ഹത്തിനെഠ ഒരിടവകയില് മസ്ൂരിരോഗം പിടിപെട്ട മനുഷ്യർ ഭയ 
വധിഹ്വലരായപ്പോഗ അദ്ദേഹം അവിടത്തെ പള്കിയില് സന്നിഹിത 
നായിരുന്നു രോഗികള്ക്കു വേണ്ട ശുശ്രഷകഗ ചെയ കയും മരിച്ചവ 
രെ അടക്കുകയും മാവം ചെയ് കയുണ്ടായിം അദ്ദേഹത്തിനെ ശ്തു 
ശ്രുഷാഫലമായി രക്ഷപെട ചിലര് ഇപ്പോഴ്ചം ജിവിച്ചിരിച്ൂണ്ടു' 
അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രാത്ഥന മുലം അനവധി രോഗികശ സൌഖ്യം 

പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു ' മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്െറ മദ്ധ്യസ്ഥത വ 
ലിയ പ്രയോജനപ്രദമെന്നു നേരച്ചകളമായി പെരുനാളിനു ക്രടുന്ന 

അനേകായിരം ഭക്തജനങ്ങഗ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഇന്ഡ്വ സ്വാ 
തന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില് ഇന്ഡ്വന് ദേശീയസഭയെ 

പ്ഠഠി ചിന്തിക്കുമ്പോഗ ഇവ്രകാരമുഭമ പരിശുദ്ധനെ സംജാതമാ 
ക്കാന് കഥിഞ്ഞ ആ ഓത്തഃഡാക്സ്സഭ തന്നെ തീര്ച്ചയായും ദേ 
ശീയസഭയായി സ്വികരിക്ുപ്പെദേണ്ടതാണു”* ഈ പരിശുദ്ധനെ 
മദ്ധ്യസ്ഥത എന്നാ ം സഭയ്യ്യം ജുനങ്ങഗിക്കും കോടയും അഭയസ്ഥാനവയം 

ആണെന്നുളൃതിനു സംശയമില്ല. 

൫൮൫ (൦), ം 
പ ലം 

ഫാദര് വി. ഏം. ഗീവവഗീസുപചണിക്കര് 

മര്ത്തമറിയം പള്ളി, മാന്നാര്. 

(കേക) 

ഷ്യരൊരു ക്ലച്ചാരാശി സന്തതം ചൊരായുന്ന 

ഭൂതിയാല്, പ്രപഞ്ചത്തിന് ചക്രങ്ങഗ കാങ്ങുന്നു: 

ഏതൊരു ദ"വ്വേന്മ്രവിന്ശീതളകരങ്ങളാ- 

ണാധിയില് പെടും മര്ത്വകൈരവമുണ്ടീടുന്നു 

ആരുവാനിരമ്പിടം വന്കടല് തിരകശക്കു 

തീരതമായ് ചെറുമണല് സഞ്ചയമഹോ വച്ച! 

ആരുവാനു ദധിയില് തൂവൊളി സദാവീശി- 

ക്കുന അഗം പകലാ ടമാമണിനിധചേത്തു? 

തുമധ്,, മണം, നേത്രമോഹനനിഠം തൂകും 

നിരമ്മലകുസുമങ്ങളാരുവാന് ചമച്ചിതേ? 

ആരുവാന് പ്രപഞ്ചത്തില് കണ്ടിടുമെല്പാഠഠിലും 

ആ ദിപ്വകരകാന്തി പൊന്തിച്ചു കാട്ടന്നഹോ?) 

അച്പരാശക്തി പ്രഭാഭൂംിതചരിത്രനായ് 

അച്ണ്വസിധി ശാ ന്തിവിതധനാനന്ദന്, 



. 

സ്വരപ്പൂരസമാനശ്ര്കാണ്മതാണ്തുഭാഗ്യം, [ 

₹ 
[0 

കള്ണൂസി൪ തടാകമാം ഭൂമിയിലൊച്ചെ കീടം 

കണ്ണുനി൪ പൃഴകളില് ചാടിയും കയറഠിയ്യാ 

ക്ലേശമാം കുരിശിനാല് ജീവിതം മഹത്താക്കി 

ക്ലേശിച്ചു വസിപ്പോക്ക % രാശയുമാശ്വാസ്വും 

സവ്ൃദാ പ്രദാനം ചെയ്തീമഹിതന്നില് വാണ - 

സവൃദസുതാനന്ദസുന്ദര൯ തിരുമേനി, 
ളാദിപ്പാ ഗ്ഗ, ദിവംഗതനെങ്കിലും വിളങ്ങു 09; 

ന്ധ൪പ്ൂരസുര്ാഗമം മരത്വനു മഹാജ് വന്. 

വാപമൊന്നത്രേകൃതി, പാ കില് തന്വിപെേ 

വേരപ്പെടും റ മുതു ,വല്.രൂഭപ്യംതന്നെ. 

മാനുഷജഡത്തിനെൊ ചിന്തയോ മൂതിയെന്നും 

മനഷ്വാത്മാവിന്൯ചിന്ത ജീപനാണെന്നും ചൊരവും 
ആത്മമാസനാതനസൌരഭമെഴ്ം സ്വരഗ്ഗ-- 
സത്മനിചേരും ചിന്താസുന്ദരമായിടുമ്പോഴ൦, 
ഭൂവിലെ ക്ഷണികമാം ജീവിതസുഖം തേടി 

ദ്വോവിലെ വാസം തള്ളിഭേഹമോ നശിക്കുനഃ. 

കേവലം വശാലൊന്നു മുട്ടിയധല് മതിയല്ലൊ 
കേമമാമിസ്ഫാടികസാധനം തകരുവാ൯ 
എന്നതു സദാ ചിന്തിച്ചിശ്വരപദാനന്ദ- 
തുന്ദിലമനസ്തനായ' , യൃക്തനായ തിളത്കിയും 

കറഞ്ഞആുപോം വ 1൧ല്പോ: ലെ മാനുഷന് റി 1ൂല പത്തില് 

ചാഞ്ഞപ്പോമയിയാതെയെന്നര, സദായോ ത്തും, 

൮ വനായ പ്രമ | ഭൂമിയെ ത്ത രിവടി--- 

യൊന്നിനാരല് പുകഗപെമാ പുബ്ചഭൂവാ.കിത്തിത്ത 

ധന്യതാനികേതനം, ശാന്തതാസനാതനന്, 
കന്വകാസുതദാസ,നായിരക്കണക്കിനു 

മരത്വരെ ക്ഷണിക്കുനോനാശിഷമഗയേക। 

നിത്വവും “ഗ്രിഗോഠിയോസ്” താതനോ ജയിക്കുന്നു! 
ഭൂവിലെകലാപിദ്യാകോവിദനിരകളോ, 

ദ്വോവിലെ ശ്രീയോലുന്ന കാഴ്ചയോ: 
അല്പഹോ! ക്ഷണിക്കുന്നു മരത.രെ പരുമലെ 

നല്ലൊരുമഹാത്മാവില് ദിവ്യമാം സമാധിതാ൯ന് 
ക്രരിരുഗ കുഴികളും ഘോരമാം കാന്താരവും 
പാരിതില് സ്വരല്ലോകമാം., പാവനപദംചേരില് 
അപ്പൂണ്യഭൂ വിരചെന്നാഷൌരികശിഷ്ടംവുകും 

[1 

% ഉരുഃ വര്ദ്ധിച്ച, 



പരുമല ചെച്ചതിതമനി 
പി. ജേക്കബ്ുകയ്യന്, 98-_9__2989. 

മലയാളത്തെ സുഠിയാനിസഭയുടെ പുരാതനത്വവും വിശ്വാസ 

നൈര്മ്മല്യവും ആധയ,നിക ക്രൈസ്മവലോകത്തിന്െെ സവിശേഷ 
മായ ശ്രദ്ധയ്ക്ും ബഹുമാനത്തിനും പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . എന്നാല് 

മറവളള പുരാതിന സഭകളില് ഫന്നവണ്ണം നമ്മുടെ സഭയില്. ചരിത്ര 

പ്രസിദ്ധന്കാരായ വുണ്വവാന്മാര 
ഉണ്ടായിട്ടില്ല എഴന്നൊരാക്ഷേ 

വഠ൦ ചില പുഠപ്പെറ്വിക്ക 

മ്പോഗ., നാം തലകുനിച്ചിരു 
ന്നുപോകേണ്ട വാനും പരമാ 

ത്ഥം പാഠുന്നപഷക്ഷം. ത്വാഗിവ 

യ്യ്യ്മാരും പൃണ്വത്മാകു ള മായ പ 
ല് സിദ്ധഡാര നമ്മുടെ സഭഖ 

ലും ഉണൊയിട്ടണ്ടു . പക്ഷേ, 

അവരടെ ജീപിതവ്ൃത്താ൯ുങ്ങ 
ഉം, അവരുടെ മദ്ധയസ്ഥപ്രത്ഥ 
നമൂലം സിദ്ധിച്ചിട്ടമമ ഉപ. 

രങ്ങള ം രേഖപ്ല്ടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥ 

ങ്ങളാക.ടെ, ആ പുണ്വഠത്മഡംമ്ലെ 

അ ഭഠ ചൊല്ലി പ്രാത്ഥികുന്ന പ 
തിവാകട്ടെ നറുക്ക് ഇല്ലാത്തതു 

കൊണ്ടാണ് നമ്മടെ സ്.ദ്ധ 

ന്മാരെപ്പഠഠി ലോശകവും, നാം 

തന്നെയും അറിയാതെയിരിക്കു 

ന്നതു് നമ്മടെ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രകഥകള് എഗ്രതി പ്രസിദ്ധ 

പ്പെടുത്തുന്നതിന൯ു അരും ഒരുമ്പെ; ന്നില്പം ആ.ത്മകഥാകഥനം എക്തു 

ന്ന പതിവു് നമ്മുടെ ഇടയില് ഇനിയും നടപ്പില് വരേണ്ടതായിട്ടു 

മാണിരിക്കുന്നത്്. ഈ വക കാരണങ്ങളാല് ലോകത്തിനും; സമകാ 

ലീനന്മാര്ക്കും, ഭാവി തലമുഠകശക്കും അറഠിയപ്പെടാത്തവരായി പല 

മഹാന്മാരും സിദ്ധന്മാരും നമ്മുടെയിടയില് ജ്.വിച്ച് യവനികഷ്ക്കു 

കളില് മറഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടെന്നാണു” എന്െറ അഭിപ്രായം, 

പരുമല കാലം ചെയ്തെ മാര് ഗ്രിഗോഠിയോസു മെത്രാപ്പോലീ 

ത്താ തിരുകുനസ്സമൊണ്ടു മലങ്കരസഭയില് ഉണ്ടായിട്ടു സിദ്ധന്മാ 

രുടെ ക്രടടത്തില് പ്രഥമഗണനീയനാണു. ആ തിരുമനസ്സിലെ ജിവി 

തവിശുഭ്ധിയേജം തപോനിഷ്ഠയേയും; ആത്മശക്തിയേയയം പ്പഠഠി 



പി 
[ 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ സമകാലീനന്മാരായ സര൪ഖ്വ അളുകളും ഒന്നു 

പോലെ വാഴ്ത്തി വരുന്നും നിരദ്ദോഷങ്ങളും ഭശ്തിദ്വോതുകമങ്ങളു മായ 

അദ്ദേഹത്തിന്െഠ കല്പനകളം ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവയ്ക്കു ഉത്തമ സാക്ഷ്യം 

വഹിക്കുന്നുണ്ട് . എന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്െറ അനുഗ്രഹങ്ങളും 

ശാപങ്ങളും എത്രമാത്രം ഫലവത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്നുമളതിനെ അനു 

ഭവസ്ഥലോകം ഒന്നുപോലെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പുണ്വവൃ 

രുഷനെഠ നിയ്യാണശേഷം അദ്ദേഹത്തില് ശരണപ്പെട്ടു പ്രാത്ധിക്കുന്ന 
വിശ്വാസികശക്കു സിദ്ധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെപഠഠിയുകൂമ കേശവി 

കേരളൂശ്രെയൊട്ടുക്കം അതിനപ്പുറവും, വ്വാപിച്ചിടുള്മതം, ജാതിമത 

പ്ൃത്വാസം ക്രടാതെ കേരല്ലീയരായ സകലരേയും അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
സമാധിസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകരഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു, 

പരുമല തിരുമേനി നമ്മുടെ പരിശുദ്ധന് അണു. അദ്ദേഹ 
ത്തെ സ് മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനന്ൊൌ പുണ്വചരിത്രം വായിക്കു 
കയും ചെയ്യുന്നതു് നമ്മുടെ എല്ലാ കുടടംബങ്ങള്ക്കം അനഗ്രഹവ്രദ 
മായിരിക്കും നിശ്ചയം 

8, റാവുസാഹീബ്ു7 ഒ. ൨൫൦. ൭ ചറിയാന്. ഉറ 9 1990. 

“പരുമല കൊച്ചുതിരുമേനി” എന്നതു കേള സുഠിയാനിക്കാ 
രുടെ ഗൃഹങ്ങളില് ഇന്നും ഒരു 

വലിയ പചേരാണു'. ആ തിരു 
മേനി ജിപിച്ചിരുന്ന കാലത്തു, 
ദൈവഭക്തി, പ്രാത്ഥനാജിവി 
തം, ഏകാഗ്രത, സാുദായപ്രണ 
യം, ആത്മത്യാഗം എന്ന വിഷ 

യങ്ങളില് അനിതരസാധാരണ 
മായ) പ്രാമുഖ്യം സമ്പാദിച്ചിരു 

നു എന്നുളളത് പ്രസിദ്ധമാ 
ണം സവ്൮വ സഭകളില് പ്രാമു 
ഖ്യം സ്വാധിനമായിരുന വലി 
യ മാര ദീവന്നാസ്വോസ് മെ 
ത്രാപ്പോലീത്താ തന്നെയും, ഈ 
തിരുമേനിയെ ഉള ഗ്ലിഞ്ഞു അ 

നുസരിക്കുകയും, അനുസരിക്കാ 
തിരിക്കുവാന് ഭയപ്പെട്കഴും 
ചെയ്തുപോന്നതായി കേടിട്ടുണ്ടു 
മരണാനന്തരം ആ തിരുമേ 
നിയില്നിന്നു” ഭക്തന്മാര്ക്ക്” ചഭിച്ചിട്ടുകക അനുഗ്രഹങ്ങഗ അനേക 
ങ്ങളും കേരളത്തില് പ്രസിദ്ധങ്ങളും തന്നെം ദൈവസംബന്ധമായ 



ി 
വിഷയങ്ങളളിരി ആയുസ്സിലും ആയൃശേഷത്തിലും പ്രജകളെ ഇത്ര ആ 
കരഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാ പുരുഷന് ആധ്യനിക കാലത്തിലാകട്ടെ, 
ചരിത്രകാലത്തിലാകട്ടെ കേരളത്തില് മഉണ്ടായിട്ടുളളുതായി തോന്ന ന്നില്ല. നിരന്തരമായ ദൈവാനുഗ്രഹത്തില് ആയുസ്സ് കഴിഞ്ഞു കരട്ടന്ന 
വരെ മരണശേഷം : സിഭ്ധാപദത്തിലേക്ക് ഉനമനം ചെയ്യുന്ന ഒരു 
രിതി; രോമന് കത്തോലിക്ക സമുദായത്തില് ഇന്നും നടപ്പിലുണ്ടു. 
പാരസ്ത്യസടയിര അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇന്നു” ഇല്ലാത്തതിനാല് മാ 
ത്രം--വരുമല ശൊച്ചുതിരുമേസി---സിദ്ധന് എന്ന വാമാരഫനായി 
വിധി ഉണ്ടാകാത്തത്രാണു” എന്ത് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല് 
ശേരളു ക്രസ്തവന്മാ൪ സവ്പാശംസകളകളെക്കൊണ്ടു മംഗളാശംസ നല് 
കായിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമേനി മുരഭ്ധാഭിഷിക്തനായി ആയിരമായിരം 
ആല്ല കല്പ ടെ മനസ്സാക്രാജ്യത്തില് പല ദശവര്ഷങ്ങളായി സിംഹാസ 
നാന്ത.ഡ്ഥനായി വാഗ്ന്നു, 

കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ ആയുശ്ചരിത്രം വ1ഷയമ യ ഒരു വുസ്മ 
കം അനേകമനേകമാളുകഗ പ്രത്വാശാപൂര്ധ്വം പ്രാതീക്ഷിരുന്നതും, 
ഉല്ക്കണാപൂര് വ്വം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കും എന്നുള്ള 

തിനെക്കുറിച്ചു വാദം വേണ്ടാ: ഹൃദയത്തെ സ്ററരശിക്കേണ്ട വിഷയം 
ഹൃദയത്തെ സ്പരശിക്കുന്ന ഭാഷയില് കൈവന്നാല് ഫൃതത മഹത്തര 
മാണു | കൊച്ചു തിരുമേനി മരണശേഷം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള അ 
നുഗ്രഹങ്ങശ അഡ്വേഷിക്കപ്പെടുസത്ാായാല് വളരെ ലഭിക്കമെന്നുളളത്ത് 
1) ശയാക്കപ്പുടേണ്ടതില്ല. തിരുഥേ സിയെക്കുറിച്ചുള മ സംഭവങ്ങള് 

ദൈവത്തെക്കിച്ചളള ചിന്തകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിനാല് 

വല പ്രകാരങ്ങളില് വ്രയോജനകരമാകും എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്ര 
രത്വേകം സ് മരണ്യമാണു. കൌ ചുതിരുമനസ്സിലെ പ്രാത്ഥന ഇതു എ 

ഗ്തൃന്ന എവാകും, ഇര്യ' വായിക്കുന്ന അനേകരക്കും കോട ആയിരി 

ക്കള്ടെം 



ി ര് ു പ ടം 4 ലം ലി 
പ് വ്വിന്സ പ്പ്യാഗ് എം വഭ്ുപം വരക്കി. 1) ഴ്ഠിം ൨൭൫) ച ൨൪ ചായ്ക്്റഗ 

അഭ്ധ്വാപക നായിരു. ഠം 
൧... 

മി 

തിനി 

_ 0 ൦൩൧൦൨ യലട 060൧02 1൦ഥഇ ൩ ൩ ഥി, റ ്ധഠ 
! 0൦ 001൦ 01 1൮൦൧ പ്ല ൨ വല, 11൦ നട്ധഭ। 11 51161- 
റിയ (൪ ൮ ട്ഠറ്യ നാ9ഞഥറി 1൦ വറ്ധല, ം 
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കഴിഞ്ഞെ തലമറയിലെ ഒരു സിംഹപുരുഷന്. 

ഷ
്

 

൭ 



19010_ഠമാണ്ടു എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രപ), ഫോട്ടോയില്നിന്നു 

ഇരിക്കുന്ന വര:--- മാര ഈവാനിയോസ്ത് -മുഠിമഠഠം, (പിന്ന് ട മലയ്കര 
വിലെ വ്രഥമ പൌരസ്ത്യ കാതോലിക്കാ), മാര അത്താനാസ്വേോസ് - കടവിത്, 

20൪ ദീവന്നാസ്വോസ് അഞ്ചാമന്-പുലിക്കോടില്., മാർ ഗ്രിഗോഠിയോസ് 
ലറത്തുരുത്തി. 

നില്ക്കുന്നവ :-_- മലങ്കര മല്പാന് ഗിീവവഗീസ്പ് കത്ത ൪-വട്ടശ്രേകേരി 
വ്വിന്നിടട ദിവന്നാസ്വോസ് ആഠാമനാ), പുസ് റഠമ്പാ പ൯-കല്ലാദശ്ശൂരി 

ഇപ്പ്യോഗത്തെ കാതോലിക്കാ ബാവാ), പൌലൂസ് ൭ ്വാച്പന്--കൊച്ചുറ ഠമ്പില്് 

പിന്നിട്ട മാര് ക്രഠികലോസു്), ഗിവവഗീസു റമ്പാച്ചന്-_കാരുചിഠ (പിന്നിട് 

മലദ:രയിലെ ദ്വിതീയ കാതോലിക്കാ), മലങ്കരമല്ലാന് കോനാട്ടു മാത്തന് 

ദത്ത നാരം 

1 

ഏപ്പ്പിസ്ക്കോപ്പല് സുന്നഹദോസു”_1 949. 



1000 __ ഡില അണ 14. __ 0_10_ 1988. 

ക 
അടടാ രം ടം രം രം തം രം രം രം തം രം -രം, -൭൦-൭ം. ൭൦. ൦. -ത-൭ം-തം-കം -ം-രം, -൭ം--ം. 

കാ തോല।ക്കേറ൨ കതം ളം. 

ഈ) വിധത്തില് പൂത്തിയാകുവാന് തക്കവണ്ണം 
എല്ലാവരും കരളും, കയ്യും തുഠന്ന് സഹായിപ്പിന്. 

അട 

പെം തം ഷം. ൦-൭ ക ടം ൭-൦ തം ---൭ ---൭- -൦-- ൭൦൦ “൭൦-൭൦ ൦-൭൦-൭൦ നം ൦ ൦-൭൦-൫6. ൫-൫ രം തം ൭൦-൭൦-൭൦. ൦-൭. --ം- 

മിന്നി 

യ 
ജ്ജ __ | 

മലങ്കരസഭവക ഏക മാസിക 

വരിസംഖ്യ പ്രതിവരഷം മൂന്നുരുപാം 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടും വിലാസം: 

മാനേജര്. മലങ്കരസഭാമാസിക. കോട്ടയം. 

;ധനമ്മുടെ' സഭയയടെ വിശ്വാസോപദേശങ്ങശ സംബന്ധിച്ച പ്രസിഭ്ധികരണ 

ങ്ങഗ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു' അത്യാവശ്യമാണല്പോ. ആയതിലേക്കു” മലങ്കരസഭ" 

എന്ന പേര്ത ഒരു മാസിക നമ്മുടെ കോട്ടയം സുറിയാനി സിമ്മനാരിയിരല് 

നിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു ഏല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും വരത്തി 

വായിക്കുന്നതു യോ ___ വിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബവാ 

തിരുമനസ്സു കാണ്ടു , 

ന്ത ലം 

ര. അം രം. ടം. ഹ... ൭. തം... ൭.൭. .ക..കം “൦.൪. എം. ഷം... ഏം. ൦-൫. ൮. ൭൦.൪൦. ഷം. പം. ഷം. യം. ൫൦൦. ടം ടം ടം ടം ടട പ 

2൩൦0 വ. ൨൦ സ്പ്ഷധലിപിദ്ഫഠമ്മ ടട, റവ. 


